1/2011 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
PLASTOVÁ OKNA – VĚTRÁNÍ, ÚDRŽBA

Stále

častěji se objevují stížnosti na plísně v bytech. Připravili jsme pro vás informace
z brožury, jak správně větrat v bytech a jak provádět lehkou údržbu.
Plastová okna se kromě jiného vyznačují vysokou těsností spár. Tímto je zabráněno
nekontrolovanému větrání a obtěžujícímu průvanu, které jsou obvyklé u netěsných oken.
Znamená to ale, že musíte změnit svoje větrací návyky. Vařením, sušením prádla v bytech,
mytím, koupáním a také dýcháním osob se může zvyšovat vlhkost ve vzduchu a v případě, že není
dostatečně větráno, vzdušná vlhkost kondenzuje na vodu. Následkem může být výskyt plísní nebo
vlhké skvrny. PROTO: teplý vzduch v prostoru s vysokým obsahem vodních par odvedete
větráním nejlépe v příčném směru (průvanem) po dobu 10 – 15 minut. Topidla na tuto dobu
odstavte. Podle intenzity používání vašich obytných prostor by mělo být větrání průvanem
provedeno 2 – 5krát za den.
Vnitřní závěsy přispívají aktivně k udržení tepla v místnosti. Neměla by tím být ale narušena
cirkulace vzduchu od topidla. To znamená, že záclony by měly sahat pouze do úrovně parapetu.
Mezi oknem a závěsem vám pak doporučujeme vzdálenost přibližně 30 cm.
Dlouhodobou funkčnost a životnost oken zajistíte jednoduchými servisními úkony. Aby byla
zachována snadnost ovládání, měly by být pohyblivé díly kování přibližně jednou za rok
promazány olejem nebo vazelínou. Tím bude kromě lehkosti chodu zajištěna ochrana proti
opotřebení.
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA PRO DĚTI

Dne 11.12.2010 proběhla v Kulturním domě ve Chbanech tradiční mikulášská diskotéka pro
děti. Dětem k tanci a k hrám hrál DJ Fiala ze Žatce. Pro děti si členky SPOZu obce připravily plno
soutěží o sladkosti a nakonec přišel i čert s Mikulášem, kteří nejmenším předali balíčky osobně.
Tímto patří poděkování sponzorům za finanční dary, díky kterým mohly být zakoupeny i
mikulášské balíčky pro všechny místní děti – POL AGRO s.r.o., Severočeské pískovny a
štěrkovny s.r.o., ISLA – Milena Slámová, Vlastimil Frieb. DĚKUJEME. Jediné, co nás mrzí, je
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neúčast dětí, respektive děti si přijdou pouze pro balíček a odejdou. Pokud se účast dětí na akcích
bude nadále snižovat, může dojít k situaci, že obec nebude takovéto akce organizovat. Sice je
program pro některé stereotypní, ale akce pro děti se pořádají 2x do roka a díky nedostatku financí
jsme rádi, že je vůbec můžeme pořádat. Stále je ještě mnoho obcí, které z nedostatku financí akce
pořádat ani nemohou. I přesto budeme nadále je uskutečňovat, pokusíme se program trochu
obměnit a vylepšit.

VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO DŮCHODCE

Dne

15.12.2010 proběhla v Kulturním domě ve Chbanech vánoční besídka pro důchodce.
Akce byla zahájena vystoupením Základní školy a Mateřské školy ve Chbanech, kdy děti
navodily vánoční atmosféru svým zpěvem a tancem. Za krásné vystoupení i děti od obce dostaly
pamlsky v podobě kremrolí. Poté bylo připraveno předání darů jubilantům, ale bohužel se letos
ani jeden jubilant nedostavil, proto jim dary byly předány dodatečně. K poslechu a tanci nám již
tradičně hrála Malá muzika. Účastníci od obce dostali květinu a bylo pro ně připraveno
občerstvení.

Bohužel již opakovaně nastal problém s tím, kdo byl a nebyl na akci zván. Tato akce je
původně pořádána pro důchodce, kteří pobírají starobní důchod. Rozhodli jsme se rozšířit tuto
akci i o osoby, které pobírají invalidní důchod a jsou starší 55 let. Je těžké odhadnout, kdo již
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v důchodu je či není, proto bychom byli rádi, kdyby se nám na úřad ozvali ti, kteří jsou již v
důchodu a neobdrželi od nás pozvánku na akci do schránky. Pro děti se pořádají akce, pro starší
plesy a zábavy, na které většina důchodců již nechodí, proto se snažíme pořádat akce i pro ně
v rámci dvou besídek za rok. Neberte tedy pořádání besídek pro důchodce jako omezování pro
ostatní, ale jako pořádání akcí pro další věkovou skupinu.
Uvedenou besídku má v režii SPOZ obce, obec tuto akci financuje. Jsme rádi, že se najdou
mezi námi spoluobčané, kteří se podílí na akcích pro občany obce a zároveň se na nich i baví. Dle
nás i oni mají nárok se na besídce občerstvit bez výčitek od ostatních. Nemáme pocit, že by
někomu dva chlebíčky a zákusek chyběly, bylo všeho dostatek. Věříme, že i přes neduhy bude
tato akce nadále navštěvována ze strany důchodců, kteří se přijdou zasmát, pobavit a zatancovat
si.

ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT VE VIKLETICÍCH

Dne 24.12.2010 od 14:30 hodin proběhl štědrovečerní koncert ve Vikleticích. Vánoční koledy
zazpívaly Helena Havránková a Irena Havránková. Účast byla již tradičně hojná a byla naladěna
příjemná vánoční atmosféra.
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OZNÁMENÍ NÁJEMNÍKŮM OBECNÍCH BYTŮ

Oznamujeme i prostřednictvím novin nájemníkům obecních bytů, že k 31.12.2010 skončila
dle platné právní úpravy v naší obci regulace výše nájemného podle zákona č.107/2006 Sb., ve
znění zákona č.150/2009 Sb. V souladu s tím pronajímatel – Obec Chbany zastoupena společností
Služby obce Chbany s.r.o., mění režim stanovení výše nájemného v bytech na nájemné sjednané
dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem. Dosud předepsané nájemné je 21,02 Kč/m2 podlahové
plochy měsíčně. V této výši není započítaná úhrada za vybavení bytu ani jiné platby spojené
s užíváním bytu. Nájemné v obecních bytech je navrženo ode dne 1.2.2011 ve výši 21,02 Kč/m2
podlahové plochy měsíčně + úhrada za vybavení bytu a zálohy na služby spojené s užíváním bytu.
Sazba nájemného byla navržena v souladu s obecným principem ceny v místě a čase obvyklé a
ohledem na sociální únosnost.
Z uvedeného vyplývá, že výše nájemného nebude nijak navýšená, dojde pouze ke změně režimu
stanovení výše nájemného.
Nájemci, kteří již mají sazbu stanovenou ve výši 30,-Kč/m2 podlahové plochy měsíčně, pro ně
se nic nemění.
Na základě daných skutečností budou nájemci nejprve o změně vyrozuměni s tím, že mohou do
15-ti dnů ode dne doručení uplatnit písemně své námitky. Pokud nebudou mít námitek, bude jim
doručen dodatek ke smlouvě.
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://e-deska.cz/chbany/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce Obce Chbany:
• Nařízení státní veterinární správy – č.j. 2010/5440/SVS o povinné vakcinaci skotu: dnem
1.1.2011 se chovatelům skotu staršího 3 měsíců, chovaného jako hospodářská zvířata, nařizuje
povinné očkování v uzavřeném pásmu pro katarální horečku ovcí, které tvoří celé území ČR.

PŘIPRAVUJEME A OPĚT PŘIPOMÍNÁME
• Obecní ples Obce Chbany dne 25.března 2011 ve spolupráci s uměleckou agenturou
GARDES. K tanci bude hrát kapela FLASH DANCE, v pauzách nás svým tancem ohromí TŠ
LUNA a jako překvapení vystoupí bavič Vladimír Hron. Bohatá tombola.

ZTRÁTY A NÁLEZY

Při oslavě příchodu roku 2011 opomněl „šťastlivec“ modrou mikinu značky Alpine Pro na sále
ve Chbanech. K vyzvednutí je na obecním úřadě ve Chbanech.
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KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
•

Digitální kino Žatec, dne 27.1.2011 od 20:00 hodin: TACHO - Černá komedie o úspěšném

automobilovém závodníkovi a jeho osudovém životním závodu. Hrají: Daniel Landa,
Olga Lounová, Rudolf Hrušínský ml., 2D projekce, vstupné 80,-Kč.
• Digitální kino Žatec, dne 21.1. od 17:30 hodin, 23.1. od 20:00 hodin, 29.1. od 17:30 hodin,
4.2.2011 od 20:00 hodin: NEVINNOST - Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi
rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z
karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne
na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně
těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který může být motivován osobní pomstou.
Hrají: Ondřej Vetchý, Zita Morávková, Aňa Geislerová, 2D projekce, vstupné 80,-Kč.
• Městské divadlo v Chomutově, dne 19.1.2011 od 19:00 hodin: Novoroční koncert s Evou
Urbanovou - Doprovází a spoluúčinkuje Festivalový orchestr Petra Macka, řídí dirigent
David Švec, vstupné 200,-/400,-Kč.
• Divadlo Žatec, dne 15.2.2011 od 19:30 hodin: Skupina NEZMAŘI - Skupina Nezmaři je
charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojů. Její repertoár tvoří
převážně vlastní písně ale i světová folková klasika, vstupné 160,-Kč.

ZAJÍMAVOST – INFORMACE O POČTU OBYVATEL

Jako zajímavost uvádíme, že Obec Chbany měla k 31.12.2010 621 trvale žijících obyvatel.
- Dospělí – 487 (245 mužů a 242 žen)
- Mládež 15-18 let – 32 (18 chlapců a 14 dívek)
- Děti do 15 let – 102 (39 chlapců a 63 dívek)

Hořenice
Chbany
Malé Krhovice
Poláky
Přeskaky
Roztyly
Soběsuky
Vadkovice
Vikletice
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Věk: do 15 let
2
82
2
6
5
0
1
4
0

Věk: od 15 let
6
299
12
114
15
10
14
36
13

Celkem počet obyvatel
8
381
14
120
20
10
15
40
13
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 9.1.2011 oslavil své pětapadesáté narozeniny
pan Miloš Kobza. Ať jsou tyto narozeniny počátkem
roku plného skvělých zážitků, naplněných snů a
krásných vzpomínek. Přejeme Ti hodně zdraví, klidu
a mnoho prožité radosti z očekávaného vnoučátka.
Manželka s dcerou a rodina Reis.
DOTACE ZÍSKANÉ V ROCE 2010

Obec Chbany již tradičně žádala o přidělení dotací, finančních darů z národních zdrojů a ze
zdrojů EU. Rádi bychom vás touto cestou informovali, které dotace a finanční dary obec získala
v roce 2010:
- Hospodářská a sociální rada Chomutovska: dotace ve výši 100 000,-Kč na „Zhotovení dvou
puttů na pomníku sv. Jana Nepomuckého v Soběsukách“
- Hospodářská a sociální rada Chomutovska: dotace ve výši 100 000,-Kč na opravu kapličky
v Roztylech
- Ministerstvo kultury: finanční příspěvek ve výši 108 000,-Kč na obnovu nemovité kulturní
památky – výklenková kaplička P.Marie ve Chbanech
- Severočeské doly a.s.: finanční dar ve výši 300 000,-Kč na podporu revitalizace kulturního a
přírodního dědictví v majetku obce (kofinancování akcí na obnovu památek a krajových
odrůd hrušní)
- SZIF: dotace ve výši 289 162,-Kč na vybudování nového parkoviště ve Chbanech (u ZŠ)
- SZIF: dotace ve výši 585 000,-Kč na vybudování nového parkoviště ve Chbanech (mezi
č.p.32 a čp.43) – dohoda o poskytnutí dotace byla podepsána, realizace vybudování parkoviště bude v tomto roce.
- Ústecký kraj: dotace ve výši 270 000,-Kč na opravu kapličky v Roztylech
- Ústecký kraj: dotace ve výši 130 000,-Kč na záchranu genofondu krajových odrůd hrušní
- Úřad práce: dotace na VPP ve výši 1 068 161,-Kč a dotace na účetní obce ve výši 56 000,-Kč.
Obec Chbany získala mnoho dalších menších finančních darů na pořádání kulturních akcí ve
Chbanech (o sponzorech bylo informováno v předešlých číslech chbanských novin).

Všem sponzorům ještě jednou za Obec Chbany děkujeme.
SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

Ráda bych poděkovala občanům za projevenou důvěru při komunálních volbách. Jak již víte,
při ustanovujícím zasedání zastupitelstva jsem byla zvolena do funkce místostarostky obce. Touto
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cestou bych Vás chtěla informovat o možnosti kontaktovat mě prostřednictvím e-mailu:
obec@chbany.cz nebo na pevné lince: 474 392 022 či na služebním mob. telefonu: 724 899 266.
Obec Chbany bude letos mimo jiné žádat o finanční podporu na opravu kapličky v Polákách a
na rehabilitaci soklové architektury sloupu Nejsvětější trojice v Polákách. Oprava kapličky se
bude pohybovat v řádu 380-400 000,-Kč. Rehabilitace sloupu se bude pohybovat v částce cca.
1 000 000,-Kč. Jedná se o poslední movitou kulturní památku v Obci Chbany, která ještě není
zcela zrekonstruovaná.
V tomto roce bude přivedena elektřina k objektu na p.p.č. 33/3 v obci Poláky (jedná se o bývalý
sklad stavebního podniku), kde obec v budoucnu plánuje rekonstrukci na bytové jednotky (nebude
se jednat o sociální byty ani byty pro neplatiče).
Dne 10.1.2011 se stal novým nájemcem v pohostinství v Polákách pan Otakar Hůla z Kadaně.
Nový nájemce byl vybrán z důvodu ukončení nájemní smlouvy ze strany paní Šotolové
k 31.12.2010. Pohostinství bude nově otevřeno předběžně začátkem února. Pan Hůla plánuje pro
místní občany zábavy a různé akce. V letním období bude i venkovní posezení.
Obec Chbany bude pořádat v červnu a v září na sále v Polákách zábavy, na sále se uskuteční i
některé zasedání zastupitelstva Obce Chbany.
Závěrem se budu těšit na Vaše náměty, připomínky a názory (to i kritiku), které zlepší život
v naší obci.
Irena Kobzová
místostarostka obce
RESTAURACE „U KRBU“ VIKLETICE

Restaurace

„U krbu“ Vás zve na příjemné posezení u krbu! CELOROČNÍ PROVOZ.
Otevírací doba: pondělí – neděle od 10:00 do 17:00 hodin, po domluvě možno otevírací dobu
prodloužit. Rozvoz obědů ZDARMA domů i do firmy.
- Kuřácká i nekuřácká restaurace
- Možnost zajištění svateb, oslav, večírků, firemních a společenských akcí
- Ubytování v penzionu Holiday Centrum.
Bližší informace a kontakt: 776 236 781, 474 392 043.

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 období

od 1.12.2010 do 31.12.2010 evidovala Policie ČR v Radonicích celkem 8
spáchaných trestných činů (5 objasněno), z toho na Chbansku došlo ke spáchání 2 tr. činů, které
byly objasněny. Dále došlo ke spáchání 5 přestupků (všechny objasněny), k žádnému na
Chbansku.
„Radonická svodka“:
1) Podezřelí J.M. a J.M. pokáceli u potoka za obcí Pětipsy stromy, které za pomocí svého traktoru
odvezli a způsobili tím škodu ve výši 210,-Kč. (přestupek + tr. čin za řízení traktoru při zákazu
řízení motorových vozidel).

2) Podezřelý ve Vikleticích neodevzdal chladící zařízení zn. Frigorex, ač mu byla řádně
doručena výpověď smlouvy o zapůjčení, čímž způsobil poškozené firmě škodu za téměř 26 tis.
Kč. (tr. čin)
3) Pachatel po odstranění visacího zámku hlavní brány vnikl do objektu firmy O+K v
Radonicích, kde odcizil volně zaparkovaný zajištěný traktor Zetor 7245, se kterým odjel z objektu
na neznámé místo, čímž způsobil poškozenému škodu za téměř 231 tis. Kč.

Budák Pavel
PČR Radonice
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