6/2011 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
OBECNÍ ZNAK A VLAJKA

Zastupitelstvo

Obce Chbany na svém zasedání 1/2011 dne
17.2.2011 zvolilo návrh obecního znaku a vlajky. Dne 11.5.2011 se
podvýbor pro heraldiku a vexilologii zabýval naší žádostí o udělení
znaku a vlajky a bylo doporučeno, aby nám byly symboly uděleny.
Na základě daných skutečností dojde dne 29.6.2011 k slavnostnímu
předání dekretu o udělení znaku a vlajky naší obci ve Státních
aktech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
paní Miroslavou Němcovou.
Znak – Polcený štít. Pravé červené pole stříbrně proplétaně
mřežované. V levém modrém čtyři (2, 2) stříbrné růže se zlatými
semeníky, nad nimi tři (2, 1) lilie, pod nimi doleva položená hruška s listem, vše zlaté.
Vlajka – List tvoří červený žerďový, bíle propleteně mřežovaný pruh, široký třetinu délky listu
a modré pole. Ve střední části listu (2, 1) žluté lilie nad čtyřmi (2, 2) bílými růžemi se žlutými
semeníky, pod nimi položená žlutá hruška s listem k hornímu cípu listu. Poměr šířky k délce listu
je 2 : 3.
Znak i vlajka byly navrženy Stanislavem
Kasíkem, Heraldická kancelář „Dauphin“,
Roudnice nad Labem. A co vedlo k tomuto
návrhu? Pravá půle štítu je inspirována částí
městského znaku Cheb a tím je činěna narážka
na jméno obce Chbany. Tři zlaté lilie mají
v návrhu znaku Obce Chbany několikerý
význam, jsou v řádovém znaku cisterciánů, se
kterými jsou spojeny nejstarší poznatelné
dějiny několika místních částí obce, jedná se o
symbol sv. Anny, které je zasvěcena kaple ve
Vikleticích. Lilie je spojitelná i s Pannou Marií,
jejíž sochy jsou v řadě místních částí obce. Růže je také symbol Panny Marie. Hruška připomíná
historické hruškové aleje a aktivitu obce k záchraně genofondu hrušní místních odrůd. Počet
symbolů v levé části znaku je osm a ukazují na osm místních částí obce. Chbany symbolizuje
pravá půle štítu. Levá půle štítu je modrá s odkazem na Nechranickou přehradu.
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHBANY ZA ROK 2010

Rozpočet

Obce Chbany na rok 2010 byl sestaven dle Metodiky tvorby a projednání
rozpočtu na rok 2010, dále z návrhů rozpočtů jednotlivých kapitol a obcí zřízené příspěvkové
organizace ZŠ a organizace Služby Obce Chbany s.r.o..
Schválený rozpočet byl během roku 2010 upravován rozpočtovými změnami v celkovém
počtu 4 změn. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12.2010 činil v příjmech 12 368 100,Kč, ve výdajích 13 045 300,- Kč.
V příjmové části se úpravy týkaly například příjmem:
- dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 21 300,-Kč
- dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR ve výši 21 300,-Kč
- dotace na obnovu genofondu hrušní ve výši 130 000,-Kč
- dotace na opravu kapličky v obci Roztyly ve výši 270 000,-Kč a ve výši 100 000,-Kč
- dotace na opravu výklenkové kaple P.Marie ve Chbanech ve výši 108 000,-Kč
- dotace na vybudování nového parkoviště ve Chbanech ve výši 289 162,-Kč
Daňové příjmy byly naplněny na 100,47%, nedaňové příjmy nebyly naplněny o 0,23% a
kapitálové příjmy byly naplněny na 108,57%. Stav finančních prostředků na bankovních účtech
k 31.12.2010 byl ve výši 2 477,74 tis.Kč. Obec má pohledávky za rozpočtové příjmy ve výši
905,9 tis.Kč, ostatní pohledávky ve výši 48,34 tis.Kč. Obec poskytla neinvestiční příspěvky
celkem ve výši 1 907,5 tis.Kč.
Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chbany: Tato
příspěvková organizace zřízená obcí měla na rok 2010 vyrovnaný rozpočet, kdy rozpočtované
příjmy a výdaje činily 4 748 tis.Kč. Skutečnost za rok 2010 byla: výnosy – 4 702 tis.Kč,
náklady 4 717 tis.Kč. Výsledek hospodaření činil 15 245,24Kč a byl rozdělen do fondu odměn
(20 %) a rezervního fondu (80 %). Jednalo se o úsporu z hlavní a doplňkové činnosti. Roční
uzávěrka a návrh na rozdělení výsledku hospodaření byly schváleny zastupitelstvem obce dne
17.2.2011.
Hospodaření společnosti Služby obce Chbany s r.o.: Tato společnost je v 100% vlastnictví
Obce Chbany. Účetní jednotka vykazuje k 31.12.2010 úhrnnou hodnotu čistých aktiv ve výši
13.812 tis.Kč, cizích zdrojů ve výši 12.917 tis.Kč a hospodářský výsledek zisk po zdanění ve
výši +405 tis.Kč. Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz
aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace účetní jednotky k 31.12.2010 a výsledku
hospodaření za rok 2010 v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími příslušnými předpisy.
V souladu s obsahem platné legislativy pro oblast provádění auditů udělil nezávislý auditor
výrok bez výhrad (ing. Libor Hlava, auditor KAČR, č. oprávnění 1729).
Obec požádala o provedení přezkoumání hospodaření ÚSC Krajský úřad Ústí nad Labem,
který provedl přezkoumání hospodaření naší obce ve dnech 14.12.2010 a 2.5.2011 - 3.5.2011.
Závěr zprávy: - Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm. b), zákona
č.420/2004 Sb.), uvedené v textu zprávy v části C. písm. b), odstraněných v průběhu
přezkoumání + byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm. c), zákona
č.420/2004 Sb.), uvedené v textu zprávy v části C. písm. b) – nenapraveno.
- Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm. c), zákona
č.420/2004 Sb.), uvedené v textu zprávy v části D.
- Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a), zákona č. 420/04 Sb..
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Dne 28.5.2011 proběhl od 14:00 hodin ve Chbanech Mezinárodní den dětí ve spolupráci
s uměleckou agenturou Gardes. Pro děti byl přichystaný skákací hrad, který dle plnosti byl
nejspíše největším lákadlem.

Děti se seznámily s ukázkami MU-SA-DA (MUSADO je moderní způsob sebeobranného boje.
MUSADO se dá prezentovat spíše jako životní styl, který učí přemáhat strach a těžkosti života.
Toto bojové umění se dělí na 2 části a to na tradiční musado a MUSADO Military Combat
System. Tradiční musado je určeno civilním osobám a zájemcům o výcvik bojových technik v
tradičním stylu. MUSADO Military Combat Systém je určena výhradně pro výcvik armádních
nebo policejních složek. Je založena na původním pragmatickém poslání bojových umění - přežít a
zvítězit!) a s vojenskou historickou technikou, s kterou se nakonec i povozily.

Děti si zasoutěžily o hlavní ceny ve 4 kategoriích a pro každého soutěžícího byl připraven malý
balíček sladkostí. Celým dětským dnem nás provázel DJ Hořejší. Členky SPOZu obce si pro děti
připravily mnoho dalších soutěží.
I přes očekávané přeháňky se nakonec dětský den povedl. Jen nás mrzela malá účast
pomocníků při soutěžních úkolech pro děti. Pro příští rok se bohužel již nebude spoléhat na
ochotu spoluobčanů a pokusíme se více doladit organizaci této akce.
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Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům, díky kterým mohla obec zajistit na akci
atrakce a vystoupení – jedná se o Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Pol-Agro s.r.o., ISLA –
Milena Slámová, Jiří Míchal - Elektroslužby. DĚKUJEME.
UZAVÍRKA SILNICE Č.III/22512 NA HRÁZI VD NECHRANICE

Dne 11.7.2011 a 5.9.2011 vždy od 8:00 do 13:00 hodin bude uzavřena silnice na hrázi VD
Nechranice. Uzavírka je navrhována v rámci akce týkající se vyzdvižení hradící tabule
II.segmentu. Na mostě přelivného objektu bude umístěn speciální autojeřáb. Hradící tabule bude
vyzdvižena, uložena na podvalník a přepravena pod hráz VD.
Objízdná trasa je navržena ve směru na Kadaň po silnicích II.tř.č. 568, 224 a 225. Trasa
objížďky: odbočení ze silnice č.568 na hráz VD – Tušimice – Kadaň ul. Hřbitovní – ul.Rokelská –
most přes Ohři – Rokle – Poláky – Vikletice odbočení na hráz VD – Chbany.
Dopravní značená uzavírky silnice na hrázi VD bude provedeno s předstihem 4 dnů, tj. od
7.7.2011 a 1.9.2011.
SEPARUJEME – OPAKOVANĚ PŘIPOMÍNÁME

Již do všech domácností byly doručeny pytle na separování plastů z domácností (žluté pytle) a
pytle na tetrapack (oranžové pytle). Připomínáme, že pytle se umísťují poslední neděli v měsíci
(tj. tento měsíc dne 26.6.2011) k nádobám na separovaný odpad s tím, že následující den
budou odvezeny.
Pytle jsou k dispozici na obecním úřadě (je možno i po domluvě pytle dovést), zaměstnanci
obce je mají k dispozici v AVII a v novém služebním užitkovém vozidle nebo si je můžete
vyzvednout v Pohostinství v Polákách nebo u Stanislava Fiřta ve Vadkovicích.
Pro zajímavost uvádíme, že poslední neděli v květnu bylo od popelnic odvezeno celkem 62
pytlů. Jsme rádi, že jste se do separace zapojili a věříme, že i přes první nevoli se připojí i další
místní občané.
SBĚRNÁ SOBOTA

Dne 4.6.2011 a 11.6.2011 proběhla sběrná sobota ve všech místních částech Obce Chbany.
První sobota byla zaměřena pro trvale žijící občany a druhá pro chataře. I když se pro řadu z vás
jednalo o změnu (velkoobjemový odpad nebyl odvážen od domů, ale byly určená stanoviště na
odevzdávání), nakonec se akce i vydařila. Zaměstnanci obce společně se starostou v každé vesnici
občanům pomáhali s nošením odpadu a starším občanům byl odpad nakonec odvážen i od domu.
Věříme, že si do budoucna občané na tuto akci zvyknou a nebudou zbytečně hromadit odpad na
stanovištích popelnic.
Prvně byla tato akce zaměřena i přímo pro chataře. Dle ohlasů byli chataři s touto akcí
spokojeni a i v jejich případech budeme doufat, že dojde k zamezení vytváření černých skládek na
stanovištích odpadu – jak už bylo upozorňováno – obec tyto stanoviště nebude pravidelně uklízet
a chataři pak mohou děkovat „svým sousedům“ za vytváření nechutného prostředí v blízkosti
svých rekreačních objektů.
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KAM ZA KULTUROU A NA NÁKUPY V NAŠEM OKOLÍ?
• Obec Březno – areál restaurace U Rybníčka, 18.6.2011 od 14:00 hodin: Březnoukej 2011 –
5.ročník hudebního festivalu country, bluegrass a western hudby, moderátor Rudolf Kozák.
Vystoupí – Věra Martinová, Slávek Janoušek a Luboš Vondrák, Walda Matuška revival a skupina
MaraCas, Album, Grass Road, Wodboku, Woody. Vstupné: 100,-Kč (děti do 15 let a invalidé 50,Kč).
• Kadaň – Františkánské zahrady, 18.6.2011 od 20:00 hodin: Iva Bittová & Vladimír Václavek
– koncert Ivy Bittové a Vladimíra Václavka je návratem hudební legendy k výjimečnému albu
Bílé Inferno, vstupné: 200,-Kč v předprodeji, 300,-Kč v den konání.
• Farmářský trh dne 25.6.2011 na náměstí 1.Máje v Chomutově od 8:00 hodin do 12:00 hodin –
trh s produkty regionálních zemědělců.
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

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

• Obec Chbany – Závěrečný účet Obce Chbany za rok 2010.
• Ústecký kraj – Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010.
• SM PROJEKT – Informace o uzavírce silnice č.III/22512 na hrázi VD Nechranice.
SLOVO STAROSTY

Obec Chbany vydala Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008, podle níž jsou povinni vlastníci
veřejné zeleně tyto plochy udržovat formou pravidelných sečí minimálně 2x ročně. Jelikož se na
nás obracejí majitelé sousedních parcel, které jsou silně zapleveleny vytrvalými druhy plevelů
s alergizujícím účinkem, uvádíme, že tyto parcely nejsou v majetku obce (obec si své pozemky
seká pravidelně). I přes danou skutečnost upozorňujeme písemně vlastníky, aby si pozemky
posekali (ve většině případů obec požádají o posekání). Těchto pozemků je v katastru obce
zajisté mnoho, budeme rádi, když nás občané na tyto pozemky upozorní, i když obesíláme
vlastníky neudržovaných pozemků, může se stát, že některý pozemek opomeneme.
Obec Chbany přispěla opakovaně na prázdninový vlakový provoz v úseku Kadaň –
Podbořany – Radonice a dále Základním školám a Mateřským školám Chbany a Březno na
školní výlety.
Opět se blíží období prázdnin a děti budou mít dostatek volného času, rád bych touto cestou
požádal rodiče, aby svým dětem zdůraznili některé skutečnosti, které by mohli ohrozit jejich
zdraví a život:
1) pravidla silničního provozu – přecházení přes silnici, jízda na kole (přilba), hraní míčových
her na komunikacích
2) koupání – rybníky ve Chbanech a v pískovně nejsou určeny pro koupání veřejnosti, zejména
nejmladší děti se zde koupají bez dozoru dospělých!!!
3) vandalismus – poškozování cizího majetku a zeleně
4) všeobecná bezpečnost – lezení dětí po stromech, do neznámých míst, hraní si s ohněm apod.
Jiří Hoření
starosta obce
Chbanské noviny
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PŘIPRAVUJEME A OPĚT PŘIPOMÍNÁME
• Zábava Poláky dne 24.6.2011 (pátek) od 20:00 hodin na sále KD Poláky – živá hudba, karaoke
show, videodiskotéka = SYMPAŤÁCI, vstupné: 50,-Kč.
BLAHOPŘÁNÍ

Ráda

bych touto cestou poděkovala synům Antonínovi s rodinou,
Miroslavovi s rodinou, Martinovi s rodinou a dceři Lence za péči, lásku a
starostlivost, kterou mi věnovali a stále věnují. Mária Ilčíková.

Dne 1.6.2011 oslavila své 35.narozeniny Denisa Ilčíková. „Ať úsměv a
radost na Tvé tváři neustále září. Dnes narozeniny slavíš, tak ať se hodně
bavíš. Hodně štěstí, zdraví, lásky, ať nemáš žádné vrásky. Ať se směješ den
co den, ať se Ti splní každý sen. Ať máš kolem prima lidi, co Tě vždycky
rádi vidí“. Přeje celá rodina Ilčíková a Lenka Brůhová s rodinou.

Dne

11.6.2011 oslavila své 28.narozeniny Veronika
Reis. „Rádi si dnes vzpomeneme na ten krásný den, kdy
maminka se s pláčem směje a tatínek je spokojen. Vždyť na
svět přišlas maličká, líčka jsi měla od mlíčka! A pak? Rok a
další, běží rychle! Jak zastavit ten čas? Nejkrásnější na tom
časo-běhu, že poznali jsme lásku, něhu. A ta krása života, co
pohonem se stala, ta vyrovnává časomíru, co nám ta léta
brala. A tak dnes, když koukneš zpátky, plno radostí ve
vzpomínkách máš a moudrostí života jen oplýváš.
Nejkrásnější na tom je, že jsi naše! Že s Tebou můžeme psát
další stránky a otvírat další branky do nových let a obzorů!“ Vše nejlepší k narozeninám přeje
máma s tátou.
REKLAMA

Kontaktní

adresa: VP Okna, s.r.o., nám.Dr.E.Beneše 92, 431 51
Klášterec na Ohří, e-mail: klasterec@vpokna.cz; chamova@vpokna.cz
tel.: 731 521 868, 733 765 061.
Firma zabývající se prodejem a montáží plastových, hliníkových a dřevěných oken a dveří,
střešních oken, interiérových dveří, garážových vrat, žaluzií, venkovních a vnitřních
parapetů, sítí proti hmyzu a předokenních rolet. Zasklení lodžií, stříšek
nad vchodové dveře atd.
Redakce: Jiří Hoření, Irena Kobzová, Naděžda Chomová
Vydavatel: OÚ Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany, 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 1.5.2011 do 31.5.2011 evidovala Policie ČR v Radonicích celkem 18
spáchaných trestných činů (12 do současné doby objasněno), z toho na Chbansku došlo ke
spáchání 5 tr. činů. Dále došlo ke spáchání 35 přestupků (30 do současné doby objasněno),
z toho k 5 přestupkům na Chbansku.
„Radonická svodka“:
1.) Pachatel v obci Chbany vypáčil kovovou petlici vstupních dveří do sklepní kóje, ze které
následně odcizil elektrické ruční nářadí, tři vzduchové pušky a repliky historických mečů, čímž
majiteli způsobil škodu na poškození za téměř 48 tis. Kč. (tr. čin).

2.) Pachatel pod obcí Vikletice na břehu Nechranické přehrady odcizil volně položený batoh
s peněženkou, doklady, platební kartou a finanční hotovostí, čímž poškozenému způsobil škodu
za necelé 2 tis. Kč. (tr. čin).

3.) Podezřelí občané ve Chbanech neoprávněně odebírali el. energii, kdy se pomocí kabelu
neoprávněně napojili na objímku osvětlení veřejných prostor ve sklepní kóji, čímž poškozené
organizaci Služby obce Chbany způsobili škodu za více jak 22 tis. Kč. (tr. čin)

Budák Pavel
PČR Radonice
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STRÁNKA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Deník pozorovatele, Zdravý jídelníček, Indiáni, Filcová zvířátka

Redakce dodává: Filcování je proces, během něhož vznikne z vlněných vláken pevná
homogenní struktura. Filcování rozdělujeme podle způsobu zpracování na tři techniky.
- Filcování pomocí vlhka a tepla
- Filcování jehlou
- Nuno filcování
Působením vlhka, tepla a tření se rozevřou jemné šupinky na vlněných vláknech, proplétají
se mezi sebou (zakousnou se do sebe) a tím dojde k filcování. Tento proces je podpořen
křížením vláken v chomáčku. Jako urychlovač slouží mýdlo. V mýdlovém roztoku vlákna
nabobtnají více než v obyčejné vodě. Mýdlo dá též vlně větší mastnotu (díky obsahu olivového
oleje). Prsty při tření lépe kloužou. Na počátku filcování je potřeba pracovat velmi jemně, bez
tlaku. Jakmile se filc začne zpevňovat, bude třeba vyvinout větší tlak a zpracovávat ho
razantněji. Tím se filc začne scvrkávat a bude velmi pevný. Vlna se může zmenšit až na třetinu
původního objemu. Hotový filc je pevný, homogenní, vlákna nelze vytáhnout, ale zároveň
zůstává měkký. Filcování je třeba včas ukončit, aby nedošlo k přílišnému vysrážení.
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