7/2011 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
VÝTAH Z 4/2011 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY Z 27.6.2011

Zastupitelstvo Obce Chbany schválilo na svém zasedání Závěrečný účet Obce Chbany za rok
2010 s výhradami + přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o
přezkoumání výsledku hospodaření Obce Chbany za rok 2010.
Zastupitelstvo dále schválilo prodej p.p.č. 161/1 v k.ú. Poláky (ostatní plocha) o výměře 78 m2
za cenu 20,-Kč/m2 a p.p.č. 191/1 v k.ú. Poláky (ostatní plocha) o výměře 148 m2 za cenu 40,Kč/m2.
Dále se na zastupitelstvu projednávaly záměry prodeje níže uvedených pozemků, které
zastupitelstvo přijalo:
- p.p.č. 113/4 o výměře 771 m2 (orná půda) a p.p.č. 79/168 o výměře 849 m2 (orná půda), obě
v k.ú. Vadkovice.
- p.p.č. 60/13 o výměře 352 m2 (orná půda), p.p.č. 190/13 o výměře 2 394 m2 (orná půda), p.p.č.
60/19 o výměře 3 458 m2 (orná půda) a p.p.č. 190/51 o výměře 39 m2 (orná půda), vše v k.ú.
Přeskaky.
- p.p.č. 282/145 o výměře 408 m2 (ostatní plocha) a p.p.č. 282/148 o výměře 42 m2 (ostatní
plocha), část p.p.č. 369/1 (ostatní plocha – m2 budou upřesněny na základě GP), vše v k.ú.
Vikletice.
- p.p.č. 150/6 o výměře 4 080 m2 (orná půda), p.p.č. 137/34 o výměře 9 982 m2 (orná půda) a
p.p.č. 137/35 o výměře 22 680 m2 (orná půda), vše v k.ú. Soběsuky nad Ohří.
- p.p.č. 217/8 o výměře 11 m2 (ostatní plocha) a p.p.č. 193/74 o výměře 41 m2 (zahrada), obě
v k.ú. Poláky.
- p.p.č. 210/11 o výměře 94 m2 (ostatní plocha) v k.ú Chbany.
Zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje části p.p.č. 90/1 v k.ú. Poláky, p.p.č. 249/1 a p.p.č.
249/2 v k.ú. Přeskaky, p.p.č. 161/1, části p.p.č. 161/2 a p.p.č. 174 v k.ú. Roztyly a p.p.č. 347 v k.ú.
Soběsuky nad Ohří na základě žádosti Ústeckého kraje.
Zastupitelstvo schválilo Nařízení č.1/2011, kterým se zrušuje č.2/1996, o pořádání veřejných
produkcí a dále Nařízení č.2/2011, kterým se zrušuje nařízení č.2/2001, o parkování v územním
obvodu obce Chbany.
Dále byla přijatá Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami č.
58/2011 mezi Obcí Chbany a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových na stavbu bez čp/če na st.p.č. 61 + st.p.č. 61 v k.ú. Vikletice (autobusová zastávka
Vikletice), a Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-4001827/VB001 mezi Obcí Chbany a
společností ČEZ Distribuce a.s..
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Prodalo se chemické WC za cenu 2 000,-Kč, schválila se cena 10,-Kč/km bez DPH při
zapůjčení služebního vozu PEUEGOT s řidičem. Závěrem se udělily 2 výjimky na základě zákona
č. 191/2008 Sb.:
- pro výstavbu pevného oplocení a zahradního domku na p.p.č. 27/67 v k.ú. Vadkovice.
- pro výstavbu rekreační chaty na p.p.č. 147/43 v k.ú. Poláky.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ OBECNÍHO SYMBOLU

Dne

29.6.2011 předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
Miroslava Němcová slavnostně předala 43 zástupcům obcí
(mezi nimi Obec Chbany) dekrety o udělení znaku, vlajky a
povýšení obce. Po skončení oficiální části se předsedkyně PS
Miroslava Němcová sešla se skupinou zástupců obcí
v prostorách své kanceláře ke krátkému neformálnímu
rozhovoru.
Pro zajímavost uvádíme jmenný seznam obcí, které převzaly dekret o udělení znaku a vlajky: Bečice (okr. Tábor), Bednárec (okr. Jindřichův Hradec),
Březejc (okr. Žďár nad Sázavou), Cekov (okr. Rokycany), Červený Hrádek (okr. Jindřichův
Hradec), Dlouhá Lhota (okr. Mladá Boleslav), Dolní Kalná (okr. Trutnov), Haluzice (okr. Zlín),
Horní Libochová (okr. Žďár nad Sázavou), Horní Studénky (okr. Šumperk), Horoušany (okr.
Praha-východ), Chbany (okr. Chomutov), Jabloňov (okr. Žďár nad Sázavou), Klatovec (okr.
Jihlava), Klíčany (okr. Praha-východ), Labské Chrčice (okr. Pardubice), Ledce (okr. Hradec
Králové), Libovice (okr. Kladno), Ludkovice (okr. Zlín), Opatov (okr. Jihlava), Pletený Újezd
(okr. Kladno), Provodov (okr. Zlín),, Račetice (okr. Chomutov), Radiměř (okr. Svitavy),
Ratenice (okr. Kolín), Rajnochovice (okr. Kroměříž), Rynoltice (okr. Liberec), Říčky v
Orlických horách (okr. Rychnov nad Kněžnou), Stará Huť (okr. Příbram), Staré Smrkovice
(okr. Jičín), Suchohrdly u Miroslavi (okr. Znojmo), Svratouch (okr. Chrudim), Teplýšovice
(okr. Benešov), Týnec (okr. Břeclav), Újezdec (okr. Mělník), Uzenice (okr. Strakonice), Věcov
(okr. Žďár nad Sázavou), Vejprnice (okr. Plzeň-sever), Vonoklasy (okr. Praha-západ), Zdobín
(okr. Trutnov), Želnava (okr. Prachatice).
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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 26.7.2011) 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 novém služebním užitkovém vozidle nebo si je můžete vyzvednout
v Pohostinství v Polákách nebo u Stanislava Fiřta ve Vadkovicích.

KAM ZA KULTUROU A NA NÁKUPY V NAŠEM OKOLÍ?
• Droužkovice – koupaliště J.Švermy, 16.7.2011 od 13:00 hodin: Fesťáček u vody – XII.ročník
hudební akce na místním koupališti, účinkující: Fleret, Děda Mládek Ilegal Band, Semtex, Jindra
Kejak, Simona Klímová. Večerní zábava Ája Rašová a spol.
• Obec Libědice – fotbalové hřiště, 16.7.2011 od 11:00 hodin: Libědická neckyáda aneb Hry
bez hranic – Program: hod kládou, hod holinou, závody na kolečkách, pytliáda, Honzíkova
řídítka, atd. K poslechu hraje skupina Průvan, od 19:00 hodin koncert skupiny IZZY, od 22:00
hodin travesti show Crazy ladies. Vstupné: 30,-Kč (dospělí), 10,-Kč (děti), večerní vstupné: 50,Kč, celodenní vstupné: 70,-Kč.
• Kadaň, 23.7.2011 od 10:00 hodin: Vysmáté léto 2011 – VIII.ročník hudebního festivalu,
vystoupí: Kabát, Support Lesbiens, Nightwork, Tomáš Klus, Walda Gang, Eddie Stoilow, David
Deyl a další. Předprodej do 22.7.2011 550,-Kč, cena vstupenky na místě 650,-Kč.
• Farmářský trh dne 23.7.2011 na náměstí 1.Máje v Chomutově od 8:00 hodin do 12:00 hodin –
trh s produkty regionálních zemědělců.
• Farmářské trhy dne 28.7.2011 na náměstí Svobody v Žatci od 8:00 hodin – návštěvníci se
mohou těšit na nákup čerstvých produktů z ekologických farem např. kozí, ovčí sýry, čerstvá
vejce, chlazené a uzené ryby, jablečné mošty, zelenou lékárnu, zeleniny a ovoce pouze od českých
pěstitelů, sadbu zeleniny a květin, velké množství balkonových květin, stromky, domácí zeleninu,
koření a bylinky, zdravou výživu, medové produkty. Dále své produkty představí košíkář,
keramik, drážník, truhlář, sklář a prodejci vybavení zdravého bydlení, dřevěných hraček, svíček a
dalšího sortimentu.
• Letní kino Žatec, dne 28.7.2011 od 21:30 hodin – Román pro muže - Další skvělá filmová
komedie podle bestselleru Michala Viewega, tentokrát o třech sourozencích, kteří se sice
povahově nepředstavitelně liší, přitom ale mají kvůli předčasné smrti rodičů mezi sebou to
nejpevnější pouto, jaké může být. Komedie/ ČR 2010 / do 12 let nevhodný. Režie: Tomáš Bařina.
Hrají: M. Donutil, V. Hybnerová, M. Vladyka, T. Pauhofová, J. Budař, I.Chmela a další, vstupné:
80,-Kč.
• Letní kino Žatec, dne 30.7.2011 od 21:30 hodin – Čertova pohádka - Čerti patří mezi
nejoblíbenější postavy českých pohádkářů a také režiséra Zdeňka Trošky, který doposud tvořil
pekelníky někdy malé, ale šikovné, jindy zase dobrácké a nosící z pekla štěstí. V této adaptaci
pohádky Boženy Němcové ale ukáže, že ne vždy je radno si s čerty zahrávat. Výpravná podívaná
sršící humorem, triky a hvězdami v hlavních rolích. Pohádka/ ČR 2011/ přístupný. Režie: Zdeněk
Troška Hrají: Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec, Eva Josífková, Václav Šanda
a další, vstupné: 85,-Kč.
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• Letní kino Žatec, dne 4.8.2011 od 21:00 hodin – Lidice – 192 popravených mužů, 58 žen a 88
dětí zemřelo v koncentračních táborech. Příběh obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou
připletli do cesty dějinám. Vláčený/ ČR/ přístupný. Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Karel Roden,
Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, Ondřej Novák, Adam Kubišta, Roman Luknár, Veronika
Kubařová a další, vstupné: 75,-Kč.

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

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

• SM PROJEKT – Informace o uzavírce silnice č.III/22512 na hrázi VD Nechranice.
• SČVK a.s. - Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2010

PŘÍBĚH SE ŠŤASTNÝM KONCEM

Dne 15.3.2011 byl nalezen v našem katastru čínský
naháček – labutěnka. Obec jako vždy vynaložila sílu,
aby našla jeho majitele – zaslala inzerát o nálezu do
všech okolních obcí, obvolala útulky v okolí, nechala
zjišťovat, jestli pes nemá čip, ale vše bezvýsledně, pes
bohužel neměl ani obojek se známkou. Vše
nasvědčovalo tomu, že ho v obci „někdo odložil“ na
pospas jeho osudu. Je to nejspíš u lidí nová móda se
takto zbavovat svých psů.
Slovo dalo slovo a jedna
dobrá
duše
upozornila
občanské sdružení GACR - Greyhound Adoption Czech Republic
(www.adopcechrtuforum.cz), že se takový pes u nás nachází. Pro pejska
si přijela paní Magda, která se „svým týmem“ z pejska udělala krasavce
a společně s lidmi z fóra mu vybrali jméno Swan.
I přes špatnou zkušenost s odložením má Swan novou rodinu a psí
kamarády. Dle ohlasů nových
majitelů je Swan nejen velký
sympaťák, ale také závislák na
paničce.
Jsme rádi, že se mezi námi
najdou tací, kteří se snaží
těmto odloženým psům dopřát
lásku a pomazlení, které jim původní majitel odepřel.
Obec Chbany přeje občanskému sdružení mnoho
podobných happy endů a nové majitelce Swana spousty
radosti. Děkujeme.
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ZÁBAVA POLÁKY 24.7.2011

Dne

24.6.2011 od 20:00 hodin proběhla na sále v Polákách zábava. Karaoke show,
videodiskotéku a hlavně živou hudbu k tanci a poslechu zajistila skupina Sympaťáci. Účast sice
nebyla tak vysoká, jak bylo zvykem, ale snad to pro příště bude již lepší.

SLOVO STAROSTY

Protože

se na nás čím dál častěji obracejí lidé, kam se starými ledničkami, pračkami,
televizemi, apod., připomínám, že v ceně nového spotřebiče je zahrnuta i cena na likvidaci
starých spotřebičů, proto je prodejce povinen odebrat starý elektrospotřebič. Obec Chbany nemá
oficiální sběrný dvůr, proto není možné tyto elektrospotřebiče odkládat u nás. Rád bych dále
upozornil na skutečnost, že občané jsou povinni ze zákona třídit odpad, je ještě plno domácností,
u kterých jde v popelnici znát, že odpad netřídí, i když v každé vesnici jsou umístěny nádoby na
separovaný odpad a lidé mají možnost využívat i pytle na separování.
Obec Chbany požádala o dotaci na výsadbu zeleně z Programu Nadace ČEZ – jednalo by se o
doplnění zeleně v Polákách (u dětského hřiště), v Přeskakách (cesta k rybníku), v Malých
Krhovicích (vytvoření klidové zóny na návsi) a ve Chbanech (izolační zeleň
mezi bytovkami a kotelnou + oddělení dětského hřiště od komunikace).
Rád bych ještě připomněl občanům, že řada z vás nemá ještě stále
uhrazen poplatek za odpad pro rok 2011 (splatný do 30.4., možno zaplatit dle
vyhlášky na 2x s tím, že druhá půlka má být uhrazena do 30.9.) a poplatek za
psa pro rok 2011 (splatný do 30.3.).
Pro zajímavost uvádíme, že se v kapličce ve Chbanech objevila v měsíci
červnu záhadná socha Ježíše Krista. Jelikož jsme se obávali o její odcizení, socha byla odstraněna a uschována na obci. Podařilo se nám zjistit, že sochu nám
sem umístil pan Koubský Zdeněk z Chomutova, který po krajích ČR umísťuje
tyto sochy do opuštěných kapliček. Pan Koubský byl seznámen s tím, že naše
kaplička opuštěna není, je po rekonstrukci a svou sochu má – nyní se restauruje. Pan Koubský nám sochu nakonec daroval, jen nás poprosil, aby byla umístěna v odpovídajících prostorách. Socha nejspíše bude umístěna do kapličky
v Roztylech.
Jiří Hoření
starosta obce
Chbanské noviny
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PŘIPRAVUJEME A OPĚT PŘIPOMÍNÁME
• Dne 24.7.2011 od 14:30 hodin v kapli Sv.Anny ve Vikleticích – Svatoanenský koncert,
účinkující „Malá muzika z Chomutova“ s písničkami o Annách – Aničkách. Srdečně vás všechny
zveme.
BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ

Dne 17.7.2011 oslaví své narozeniny paní Miroslava
Valová. „S nejkrásnější kytičkou, běžíme a spěcháme cestičkou.
Chceme napsat to nejkrásnější přáníčko té nejmilejší. Přejeme
hodně zdravíčka, ať si dále jako včelička, čilá, zdatná, plná síly,
křídla aby Tě nezradily. Sbírej hodně medu a my všichni s Tebou jsme tu. Trošičku se přiživíme, že nám dáš, to přece víme.
Děkujeme Ti, babičko, naše včelí matičko, za to Tvoje pečování,
ať splní se Ti všechna přání.“ Vše nejlepší k narozeninám přeje
Mirča, Jirka, Kačenka, Mařenka, Tedýsek a kolektiv zvířátek.

Dne

23.7.2011 oslaví své narozeniny paní Drahomíra Hoření.
„Nemůžeme najít správné věty a snad proto dáváme raději květy. Jako by
mohly za nás říct, že vážíme si Tě čím dál víc. Za to, co jsi pro nás udělala,
za všechno, co jsi dokázala. Jsi skvělý člověk – máme Tě rádi a chceme Ti
dneska blahopřát: Ať štěstí na každém Tvém kroku číhá, ať anděl Tvůj Tě
dobře hlídá, ať neustále ve Tvé tváři, štěstí, smích a radost září, ať splní se
Ti všechna přání a Tvé sny, ať prožíváš jen krásné dny.“ Jen samou radost
– žádný splín, Ti přejí Jirka s manželkou Mirkou a s Kačenkou, Maruškou,
Tedýskem, Pavel s Janičkou, Štěpánka s Lukáškem a Dráža.

Obec Chbany tímto děkuje kolektivu Hasičů DNT Tušimice pod vedením pana Nováka,
který zdarma opravil čerpadlo pro naši Jednotku SDH Chbany a zároveň nám nabídl další
spolupráci v rámci dalších oprav požární techniky.
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.

PŘÍSPĚVEK POLICIE ČR RADONICE

V období od 1.6.2011 do 30.6.2011 evidovala Policie ČR v Radonicích celkem 14 spáchaných
trestných činů, z toho na Chbansku došlo ke spáchání 4 tr. činů. Dále došlo ke spáchání 50
přestupků, z toho k 13 přestupkům na Chbansku.
Protože již začaly letní prázdniny, kdy dětem nastává nejdelší volno v roce, chceme jen
připomenout, aby děti i rodiče nezapomínali na některá pravidla v tomto čase, neboť děti se budou
častěji pohybovat v okolích obcí po celý den, budou tedy trávit venku více času, než když během
školního roku chodí do školy.
Chbanské noviny
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Obcemi na Chbansku vedou v současné době dost frekventované silnice. Je to dáno i tím, že
silnice na Podbořany je uzavřená z důvodu oprav a výměny povrchu a řidiči krom objížďky, která
vede okolo Poláků přes Libědice, využívají i silnici vedoucí dál přes Chbany směrem na Žatec. Je
třeba zejména děti na toto upozornit, aby poblíž silnic dbaly na opatrnost.
Dále se při obchůzkách setkáváme i s tím, že se děti pohybují v okolí přehrady Nechranice, na
jejich březích a určitě je bude i lákat se v těchto letních měsících koupat. V současné době je
hladina vody v přehradě oproti normálu dost snížena z důvodu nízkého přítoku vlivem sucha. Je
třeba i v tomto případě být opatrní a raději děti samotné k vodě nepouštět.
Při besedách se žáky škol upozorňujeme, že je nutno mít na hlavě při jízdě na kole ochrannou
přilbu schváleného typu, což je ukotveno i v zákoně č. 361/2000 Sb. v § 58 a vztahuje se pro
cyklisty mladší 18 let. Mnohdy je ale vidět děti bez ochranných přileb.
Poslední část příspěvku se týká parkování na veřejné zeleni. Obce v celé České republice se
potýkají s neukázněnými řidiči a nejinak je tomu i v našem služebním obvodě a samotných
Chbanech a okolí. I v tomto případě na uvedenou problematiku myslí zákon č. 361/2000 Sb. v §
27 odst. 1 písm. r)., kdy je možné přestupce postihnout pokutou do výše 2 tis. Kč.
„Radonická svodka“:
1) Občan Chban veřejně slovně napadl spoluobčana u domu ve Chbanech, kdy poté došlo k
vzájemnému fyzickému napadání, čímž ztropili na místě veřejně přístupném výtržnost. (tr. čin).
2) Pachatel pod obcí Poláky na břehu Nechranické přehrady odcizil dřevěnou pramici ukotvenou
v kotvišti, která byla připevněná řetězem k zatlučeným kolíkům, čímž poškozenému způsobil
škodu ve výši téměř 17 tis. Kč. (tr. čin).

uprostřed odcizená pramice
3) Občanka Chban úmyslně umožnila požívání alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let,
čímž ohrozila jejich tělesný a mravní vývoj. (přestupek).
4) Pachatel v obci Chbany nezjištěným předmětem otevřel a následně ohnul dvířka poštovní
schránky, čímž se rovněž dopustil přestupku.

Prap.Budák Pavel
PČR Radonice
Chbanské noviny

7

Chbanské noviny
STRÁNKA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní výlet – hrad Křivoklát, Koněpruské jeskyně
Redakce dodává: Křivoklát je jedním z
nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých
knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století.
Za panování Přemysla Otakara II. vznikl
rozsáhlý, velkolepý královský hrad, jenž byl
výrazně přestavěn Václavem IV. a později
velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským.
Křivoklát byl několikrát těžce poškozen požárem.
Stal se obávaným vězením a jeho význam prudce
poklesl. Romantismus 19. století a zejména
majitelé hradu Fürstenberkové, kteří hrad drželi
až do roku 1929 přivedli hrad k záchraně jeho
restaurováním.
Nádherná hradní kaple, královský a rytířský sál
s expozicí gotického malířského a sochařského
umění, knihovna obsahující na 52 tisíc svazků,
bohaté fürstenberské muzeum a obrazárna,
proslulé vězení a mučírny s mučícími nástroji,
monumentální velká věž s loveckými sbírkami a
výhledem do okolí, příjemná procházka po
hradbách, věž Huderka s černou kuchyní a
vyhlídkovým
ochozem,
hejtmanství
s
příležitostnými výstavami, to vše a ještě
mnohem více je hrad Křivoklát, národní kulturní památka.
Redakce dodává: Koněpruské jeskyně se nachází ve
středních Čechách v srdci krajiny Českého krasu plné
malebných zákoutí a rozeklaných skal. Od Prahy jsou
Koněpruské jeskyně vzdálené jen 30 kilometrů a osobním
vozem k nim lze dojet z okraje Prahy za 20 - 30 minut.
V okolí najdete řadu dalších turistických atrakcí jako
například hrady, zámky, muzea a v neposlední řadě i
přírodní zajímavosti.
Koněpruské jeskyně jsou přístupné veřejnosti od roku
1959 a nabízí návštěvníkům přibližně hodinovou
prohlídku dvou jeskynních pater, která vznikla činností vody ve vápencích starých přibližně 400
milionů let.Prohlídková trasa vede jeskynními chodbami přes několik dómů s krápníkovou
výzdobou a končí ve svrchním patře jeskyní, kde byla v 15. století tajná penězokazecká dílna.
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