3/2011 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
VÝTAH Z 1/2011 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE
DNE 17.2.2011

Na uvedeném jednání zastupitelstva Obce Chbany se projednávalo Hospodaření Obce Chbany
a Základní školy a Mateřské školy Chbany za rok 2010. Byl schválen prodej p.p.č. 193/61 v k.ú.
Poláky za 24 600,-Kč a zároveň záměr prodeje p.p.č. 161/1 v k.ú. Poláky (místní část Hořenice),
p.p.č. 101/2 v k.ú. Roztyly a p.p.č. 193/1 v k.ú. Poláky. Zastupitelstvo nadále schválilo vyřazení
majetku Obce Chbany za rok 2010 a následně inventarizaci za rok 2010.
Obec Chbany se rozhodla pořídit si užitkové vozidlo – dvojkabina s valníkem, dle výběrového
řízení bylo navrhnuto vozidlo od společnosti KHK Žatec s r.o. (Peugeot), kterou nakonec
akceptovalo i zastupitelstvo. Zastupitelstvo vybralo návrh obecního znaku a vlajky. Bylo
schváleno vynětí ploch pro výstavbu větrných elektráren z konceptu územního plánu s tím, že tyto
plochy nebudou zapracovány do návrhu územního plánu.
V roce 2011 poskytne obec finanční příspěvek na provoz Vodní záchranné služby Českého
červeného kříže, místní skupina Kadaň, ve výši 40 970,-Kč. Byla udělena výjimka na základě
zákona č. 191/2008 Sb. pro výstavbu rodinného domu na jedné z parcel č. 79/22, 79/220 a 79/221
v k.ú. Vadkovice. Zastupitelstvo přijmulo nový ceník sazeb výpůjček pro občany (seznámíme
blíže v dalším článku).
Obec poskytne společnosti Služby obce Chbany s.r.o. dotace na činnost pro rok 2011 – veřejné
osvětlení, ve výši 90 000,-Kč, dále dotace na zajištění údržby a oprav bytového a nebytového
fondu ve výši 450 000,-Kč a dotace na investiční činnost ve výši 448 302,-Kč.
Starosta na jednání nadále seznámil zastupitele s přijetím vnitřní směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, s podanými žádostmi o dotaci a finanční příspěvky, zastupitelstvo
přijmulo jednací řád a směrnici o zřízení sociálního fondu.
CENÍK SAZEB VÝPŮJČEK PRO OBČANY

Na 1/2011 zasedání zastupitelstva Obce Chbany dne 17.2.2011 byl přijat nový ceník sazeb
výpůjček pro občany. Jmenovitě se jedná o (ceny jsou uvedeny bez DPH):
- křovinořez s obsluhou: 170,-Kč/hodina (o víkendech 200,-Kč/hodina) + 20% DPH
- motorová pila s obsluhou: 250,-Kč/den + 20% DPH
- míchačka: 200,-Kč/den + 20% DPH
- rozbrušovačka velká: 150,-Kč/den, rozbrušovačka malá: 100,-Kč/den + 20% DPH
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- vozík přívěsný: 300,-Kč/den + 20% DPH
- pumpa: 200,-Kč/den + 20% DPH
- pronájem sálu Chbany: pro místní občany 1000,-Kč/den, pro cizí občany 1700,-Kč/den, pro
prezenční účely 2000,-Kč/den + 20% DPH
- pronájem sálu Poláky: pro místní občany 600,-Kč/den, pro cizí občany 1200,-Kč/den, pro
prezenční účely 2000,-Kč/den + 20% DPH
- sazbu 300,-Kč bez DPH/ hodina za pronájem malotraktoru s obsluhou v majetku společnosti
Služby obce Chbany s.r.o. + 20% DPH.
UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již březen, proto upozorňujeme na splatnost některých poplatků. Poplatek za psa je
splatný k 31.3. běžného roku, poplatek za odpad je pro místní občany splatný do 30.4., druhá
půlka do 30.9. běžného roku (obec je samozřejmě ochotna se domluvit na posunutí splatnosti za
předpokladu domluvy u sl.Chomové – důležité je, aby poplatek byl uhrazen do konce běžného
roku), poplatek za odpad pro chataře je splatný do 31.5. běžného roku. NEZAPOMEŇTE
poplatky uhradit, vyhnete se tak případnému vystavení platebního výměru až na trojnásobek
sazby.
SEPARUJEME

Již řada z vás mohla zaregistrovat nový leták ve věci separování odpadů ve Chbanech. Bohužel
se nám ještě nepodařilo do všech domácností doručit pytle na separování plastů z domácností
(žluté pytle) a pytle na tetrapack (oranžové pytle). Problém je na straně dodavatele, který doposud
nedoručil pytle společnosti Marius Pedersen a.s. Pytle budou doručeny každým dnem, proto
prosím mějte strpení. Ti z vás, kteří již pytle mají, připomínáme, že pytle se umísťují poslední
neděli v měsíci (tj. tento měsíc dne 27.3.2011) k nádobám na separovaný odpad s tím, že
následující den budou odvezeny.
Pytle budou poté vždy k dispozici na obecním úřadě (je možno i po domluvě pytle dovést),
zaměstnanci obce je budou mít sebou k dispozici v AVII (později v novém služebním užitkovém
vozidle) nebo si je nově budete moc vyzvednout v Pohostinství v Polákách.
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce Obce Chbany:

• Český statistický úřad – Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v ČR.
• Obec Chbany – poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve věci kácení dřeva v obci
Vikletice.
PŘIPRAVUJEME A OPĚT PŘIPOMÍNÁME
• Obecní ples Obce Chbany dne 25.března 2011 od 20:00 hodin 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. Vstup na sál
od 19:30 hodin, vstupné 100,-Kč + možnost zakoupit ke vstupence 1 výherní obálku do tomboly
za 100,-Kč – každá obálka vyhrává.
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• Velikonoční koncert v kapli Panny Marie v Roztylech dne 24.4.2011 – účinkující Marta
Vondrášová a Hana Dufková s písničkami Karla Hašlera (Karel Hašler – narozen 31. října 1879,
Zlíchov (dnes Praha) – zemřel 22. prosince 1941, Mauthausen, byl český písničkář, herec, textař,
skladatel, spisovatel, dramatik a režisér).
• K příležitosti Mezinárodního Dnu Matek pořádáme dne 12.5.2011 (čtvrtek) od 14:00 hodin
besídku pro důchodce na sále KD Chbany. K tanci a poslechu hraje Malá muzika.
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
• Digitální kino Žatec, 25.3.2011 od 20:00 hodin, 26.3.2011 od 20:00 hodin, 27.3.2011 od 17:30
hodin, 17.4.2011 od 20:00 hodin: ODCHÁZENÍ - film vychází sice ze stejnojmenné divadelní
hry, má však svou vlastní osobitou atmosféru. Až na několik záběrů se celý film odehrává na
zahradě velké vládní vily, v níž žije hlavní hrdina, politik Rieger. Je to stárnoucí elegán, který byl
dlouhá léta ve funkci kancléře, nedávno však o svou funkci přišel a zřejmě se s tím neumí
vyrovnat. Režie: Václav Havel, Hrají: Dagmar Havlová - Veškrnová, Josef Abrhám, Jaroslav
Dušek, Tatiana Vilhelmová, Eva Holubová, Vstupné: 100,-Kč.
• Divadlo Žatec, 21.3.2011 od 19:30 hodin: DEN NA ZKOUŠKU – něžná komedie s písničkami
herce Lubomíra Olšovského o praštěné Veronice, která chce svého vyvoleného doopravdy poznat.
Rozhodne se s ním prožít den “obyčejného života“. Jenomže je tady někdo, kdo všechno
komplikuje! Její neviditelné druhé já. Stejný problém má i On, její vyvolený. Hrají: Monika
Absolonová, Laďka Něrgešová, Radek Valenta a Jan Maxián, Lumír Olšovský. Vstupné: I.místa
200,-Kč, II.místa 190,-Kč, III.místa 180,-Kč.
• Divadlo Žatec, 29.3.2011 od 19:30 hodin: ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE – ZDENĚK IZER
– hudebně zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným a
nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních
pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a
zpěvaček, vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou
Zdeňka Izera v tomto programu bude tentokrát zpěvačka Šárka Vaňková. Předplatné skupiny D. i
mimo předplatné, Vstupné: 200,-Kč.
• KZ Orfeum Kadaň, dne 19.3.2011 od 20:00 hodin: RYTMUS (znáte jako jednoho z poroty
Československé superstar), LAV, MONO, DJ SEVEN – Black prince tour v Kadani, předprodej
200,-Kč, na místě 250,-Kč.
MASOPUST VE CHBANECH
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011

Není nejspíše jediné osoby, která by netušila, že probíhá v tomto roce sčítání lidu, domů a
bytů. Jak již všichni víte, formuláře se dají odevzdávat sčítacímu komisaři, přes internet, zaslat
poštou nebo odevzdat na sběrném místě (v letáčku uvedené poště). Protože ne všichni mají přístup
např. na internet, máme zde pro ně možnost zaslání formulářů přes internet na Obecním úřadě ve
Chbanech. S případným vyplněním samozřejmě pomůžeme. K vyplnění se můžete dostavit
v těchto dnech:
- 28.3.2011 (pondělí) od 16:00 hodin do 18:00 hodin
- 29.3.2011 (úterý) od 15:00 hodin do 17:00 hodin
- 31.3.2011 (čtvrtek) od 15:00 hodin do 19:00 hodin
- 2.4.2011 (sobota) od 12:00 hodin do 15:00 hodin
- 4.4.2011 (pondělí) od 16:00 hodin do 18:00 hodin
- 6.4.2011 (středa) od 16:00 hodin do 18:00 hodin
- 7.4.2011 (čtvrtek) od 15:00 hodin do 19:00 hodin
- 9.4.2011 (sobota) od 9:00 hodin do 12:00 hodin
- 11.4.2011 (pondělí) od 16:00 hodin do 18:00 hodin
- 12.4.2011 (úterý) od 15:00 hodin do 18:00 hodin
- 14.4.2011 (čtvrtek) od 15:00 hodin do 19:00 hodin.
Upozorňujeme, že vyplnění formulářů je povinné, nevyplněním nebo odmítnutím vyplnění
hrozí pokuta až do výše 10 000,-Kč.
Pro občany žijících v obecních bytech – údaje o metráži bytů máte uvedeny v evidenčních
listech (jedná se o údaje pro formulář bytů).
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

Občanské

sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost. Více na www.diakoniebroumov.org
Občanské sdružení vyhlašuje sbírku použitého ošacení:
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽOU:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil.
Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Pytle a krabice můžete odevzdávat na
obecním úřadě a to ve všední dny od 1.3.2011 do 30.4.2011.

Děkujeme za Vaši pomoc.
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KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ – OD 1.1.2011

Dnem 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem byla zrušena
vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.
Oproti dosud platné vyhlášce č. 111/1981 Sb., se výrazně zmírnily požadavky na četnost
čištění běžných spalinových cest. Například zatímco ještě vloni v případě komínů, na které jsou
připojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW, byl požadavek na
provádění jejich čištění šestkrát ročně, podle nového nařízení vlády stačí pouze tři čištění.
Čištění je třeba provádět u všech druhů paliv, ať už jsou to kapalná, tuhá či plynná. Nařízení
vlády však nyní umožňuje čištění spalinových cest a spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW (tedy u běžných domácích spotřebičů) i svépomocí. Všichni provozovatelé
ale musí zabezpečovat čištění a kontrolu spalinové cesty prostřednictvím odborně způsobilé
osoby jednou ročně.
Nařízením vlády se stanoví také podrobné podmínky pro vypalování komínů a další
nezbytné náležitosti k zajištění požární bezpečnosti při tomto výjimečném způsobu čištění
komína, jakož i oznámení této požárně nebezpečné činnosti místně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje nejméně 5 pracovních dnů před zahájením této činnosti.
V souvislosti s novým nařízením o čištění komínů dochází k nejasnostem v základních
pojmech. Je třeba rozlišovat dvě činnosti ve vztahu ke komínům:
Čištění – to si může každý majitel nemovitosti s topidlem o výkonu do 50 kW provádět sám.
Dle nařízení vlády musí být prováděno 3× ročně.
Kontrola spalinové cesty (tj. komínu) – tu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj.
kominík s průkazem odbornosti. Tato kontrola se provádí 1× ročně.
MASOPUSTNÍ VLAK

Dne 5.3.2011 jel masopustní vlak z Chomutova a Kadaně do Kadaňského Rohozce, který
jel i přes obec Poláky. Ve vlaku hrála živá hudba, bylo zde k vidění mnoho masek. V Kadaňském Rohozci si děti mohly zasoutěžit, povozit se na koních a užít si masopustní veselí.
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SLOVO STAROSTY

Jistě jste si všimli, že došlo ke kácení stromů v obci Chbany a u rybníka ve Chbanech. Jedná
se o stromy, které jsou již staré, prohnilé a jsou hrozbou jak pro občany, tak pro majetek.
Uvedená skutečnost byla prokonzultována s panem Vošickým, MěÚ Kadaň, odbor životního
prostředí, který všechny stromy osobně viděl a pokácení doporučil. Okolo rybníka bude
provedena nová výsadba, nejspíše olší. Pokácení prováděla specializovaná firma a všechno dřevo
bude prodáno (cena za valník – cca. 1,5 kubíku dřeva (topolu) je možno zakoupit za 600,-Kč).
Pro informaci uvádím, že za dřevo platí jak zastupitelé, tak i zaměstnanci obce.

Na obecním úřadě jsou opět k dispozici sáčky na psí exkrementy. Po zimě se množí řada
stížností na majitele psů, kteří po svých „miláčcích“ neuklízí. Opětovně připomínám, že je
povinností vodit své psy na vodítku a uklízet po nich. Záleží na každém z nás, jestli chce mít své
okolí čisté a jestli je ochoten na „nepořádníky“ upozornit. Pokud budeme dostávat písemné
stížnosti na úřad, kde budou uvedeni minimálně dva svědci, budeme „nepořádníky“ řešit na
přestupkové komisi. V Polákách bude možné si vyzvednout sáčky po domluvě u místostarostky
paní Kobzové.
Je nám také známa skutečnost, že v našem správním území je mnoho úseků silnic, kde jsou
hluboké a časté výtluky. Proto jsme se obrátili písemně na Správu a údržbu silnic Ústeckého
kraje a požádali je o zahrnutí silnic v našem okolí do plánu oprav v roce 2011. Budeme doufat,
že už jen díky oblasti turistického ruchu bude naší žádosti vyhověno.
Obec Chbany v roce 2011 připravuje dvě projektové dokumentace a to: vybudování
přístupové komunikace a parkovacích míst v obci Poláky (kolem okálů) a Kulturní dům Chbany
– vestavba mezipatra sálu. Pokud budou v příštím roce vyhlášeny dotační programy s tímto
zaměřením, obec bude samozřejmě o dotace žádat.
Dále bych chtěl upozornit občany (hlavně děti) v obci Chbany, že jsou v obci zpevněné plochy
(silnice a „chodníky“), po kterých se dá chodit!!! Nejhorší je situace kolem nového parkoviště u
školy, kde díky vandalům, kteří si krátí cestu, snad ani nevyroste tráva. Díky chození přes hlínu
jsou zašpiněné komunikace a vchody, kde si pak všichni čistí boty.
Zajisté si místní občané v obci Chbany všimli nově vybudovaného parkoviště mezi čp. 42 a
čp.33. Parkoviště je sice již hotové, ale do kolaudace nebude otevřeno!!! Berte tuto skutečnost na
vědomí.
Na závěr bych Vás chtěl seznámit s tím, že Obec Chbany spustila ke konci února nové webové
stránky. Jsou modernější oproti předchozím stránkám a splňují všechny náležitosti dle zákona.
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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Chbanské noviny
TANEČNÍ ZÁBAVA V RESTAURACI „U KRBU“ VE VIKLETICÍCH

Dne 18.3.2011 od 21:00 hodin k tanci a poslechu či zpěvu
nebo na přání Vám zahraje skupina „Malá muzika
z Chomutova“ (od lidovek přes taneční skladby). Rezervace
nutná!!! Vstupné 50,-Kč. Možnost ubytování v penzionu – tel:
776 236 781.
PŘÍSPĚVEK POLICIE ČR RADONICE

V období od 1.2.2011 do 28.2.2011 evidovala Policie ČR v Radonicích celkem 12 spáchaných
trestných činů (5 objasněno), z toho na Chbansku došlo ke spáchání 6 tr. činů. Dále došlo ke
spáchání 26 přestupků (22 objasněno), k 6 přestupkům na Chbansku.
„Radonická svodka“:
1. Pachatel v obci Poláky odstranil zámek u vrat oplocení, vnikl na pozemek, kde odcizil lešení
složené u zadní zdi chaty a dále odstranil visací zámek dveří kolny, ze které odcizil křovinořez,
čímž poškozenému způsobil škodu za téměř 20. tis. Kč. (tr. čin)
2. Pachatel v obci Poláky po vyhnutí dveří spolujezdce odjistil dveře a vnikl do zaparkovaného
vozidla Ford Fiesta, kde odcizil autorádio Blaupunkt, čímž poškozenému způsobil škodu za téměř
15 tis. Kč. (tr. čin)

3. Pachatel vnikl po odstranění mříže sklepním oknem do sklepních prostor bývalé hospody, kde
následně z lokálu a kuchyně hospody odcizil různé věci, čímž poškozenému způsobil škodu za 31
tis. Kč. (tr. čin)
Budák Pavel
PČR Radonice
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STRÁNKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Masopustní dalamánky

Masopustní vařečky

Připravila:
Jiřina Ciglerová
Redakce dodává:

Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (ostatky, fašank, fašanky, končiny,
bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během
kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu
se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm,
kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách
zabijačka. Výslužka většinou obsahovala huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny
vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s
kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což
většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.
V některých regionech (Chodsko, Doudlebsko, Hlinecko, Strání aj.) je součástí oslav obřadní
průvod masek, který obchází s muzikou vesnicí. Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny lidí ve
specifickém ustrojení a se specifickým chováním, mající dlouhou tradici. Mnohde se vybírá do
košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo Boží milosti. Ty jsou později společně konzumovány
v hospodě během večerní zábavy.
V některých obchůzkách se dostává do ústřední role tanec, především obřadní tance mladíků,
zvaných ve Strání "pod šable". Podobně tančí u každého domu na Uherskobrodsku "bobkovníci",
na Hlinecku "Turci". Při večerní zábavě se konají další obřadní tance, např. "na len", "na konopě",
"žabská" apod. V mnoha dalších lokalitách se koná obchůzka bez těchto obřadních prvků a je tak
již jen prezentací masek a formou venkovské (eventuálně i městské) lidové zábavy, která se váže
k určitému datu.
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