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1/2012 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
KONCERT SKUPINY LA GIOIA

Spojení

mužské krásy noblesy, krásných
hlasů a dokonalé harmonie, to vše jsou
bronzoví finalisté ČS má talent 2011, pop
operní slovenská skupina La Gioia.
Ve své tvorbě propojuje vzdálené světy
opery a populární hudby. Repertoár skupiny
tvoří nejenom skladby světové hudební scény,
ale také úpravy známých slovenských a
českých hitů. Hudební styl se dá směle
přirovnat k pop-belcanto.
Pop operní skupinu tvoří trio sympatických mladých mužů ve složení Peter Ďurovec - baryton,
Matěj Vaník - tenor a Peter Ševčík-baryton.
Skupina vznikla v roce 2008. V jejich začátcích jim byla velkou inspirací světoznámá vokální
skupina Il Divo, která zpívá řadu známých osvědčených hitů operním stylem. Další inspirací byl
také italský zpěvák Andrea Bocelli. Již v roce 2009 trio vydalo debutové album, které pokřtil
mistr Karel Gott. V letošním roce skupina vydává před svým velkým jarním turné druhé album,
které bude obsahovat řadu známých hitů. Jedná se například o skladby „Radio Ga Ga“ od sk.
QUEEN, „It´s my life“ od sk. Bon Jovi, od Vaša Patejdla "Ak nie si moja" a od Michala Davida
"Největší z nálezů a ztrát" a mnoho dalších.
La Gioia v překladu znamená radost. A právě s radostí, španělským temperamentem a
italskou vášní přichází La Gioia, nabízí zájemcům a fanouškům v ČR nevšední a jedinečný
hudební zážitek. Skupina koncertuje v mnoha našich městech a zavítá také do našeho regionu.
V nově rekonstruovaném sále kulturního domu v obci Chbany se ve středu 8. února od 20:00
hod. uskuteční koncert skupiny včetně autogramiády a prodeje CD. Pořadatelem je obec Chbany a
umělecká agentura Gardes, manažer skupiny v ČR. Počet vstupenek je omezen. Zahájení prodeje
od 20.1.2012 v 9:00 hod. v prostorách úřadu obce.
Obec Chbany pod vedením starosty Jiřího Hoření pro své obyvatele chystá mnoho dalších
akcí. Mimo plesu obce a akcí pro děti a seniory, je co do příprav a průběhu tou největší doprovodný program v rámci retro motorkářského srazu „Festivalová pouť“ v obci Poláky u
Nechranické přehrady. V polovině srpna zde vystoupí mnoho známých skupin: Brutus, Argema,
Ewa Farna, Děda Mládek Illegal band, The Age of Smokie a mnoho dalších.
Stanislav Stebila – umělecká agentura GARDES
Chbanské noviny

1

Chbanské noviny
ZAJÍMAVOST – INFORMACE O POČTU OBYVATEL

Jako zajímavost uvádíme, že obec Chbany měla k 31.12.2011 604 trvale žijících obyvatel.
Dospělí – 485 (248 mužů a 237 žen)
Mládež 15-18 let – 25 (15 chlapců a 10 dívek)
Děti do 15 let – 94 (36 chlapců a 58 dívek)
Věk: do 15 let
2
78
2
7
1
0
1
3
0

Hořenice
Chbany
Malé Krhovice
Poláky
Přeskaky
Roztyly
Soběsuky
Vadkovice
Vikletice

Věk: od 15 let
6
290
12
111
16
9
14
39
13

Celkem počet obyvatel
8
368
14
118
17
9
15
42
13

SEPARUJEME – OPAKOVANĚ PŘIPOMÍNÁME

Pytle (separování plastů z domácností = žluté a na tetrapack = oranžové) se umísťují poslední
neděli v měsíci (tj. tento měsíc dne 25.1.2012) 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.
Podotýkáme, že do žlutých pytlů patří i všechen polystyren a umělé obaly z hraček apod.
(nepatří do popelnic na komunální odpad).
PŘIPRAVUJEME A SRDEČNĚ VÁS ZVEME
- Kulturní dům Chbany, dne 8.2.2012 (středa) od 20:00 hodin – Koncert skupiny La GIOIA,
prodej vstupenek od 20.1.2012 od 9:00 hodin na OÚ Chbany. Pro místní občany prodej
vstupenek již od 19.1.2012 od 9:00 hodin na OÚ Chbany. Cena: 250,-Kč/220,-Kč. Max. 5
vstupenek na osobu.
- Kulturní dům Chbany, dne 7.3.2012 (středa) od 14:00 hodin: besídka pro důchodce
k příležitosti Mezinárodního dnu žen.
- Kulturní dům Chbany, dne 10.3.2012 (sobota) od 20:00 hodin– Obecní ples s hudební skupinou
FLASH DANCE, host večera: Kroky Michala Davida, předtančení a vystoupení profesionální TS
Crock 14 – zastoupenými uměleckou agenturou GARDES. Jako již tradičně bohatá tombola.
Vstupné 100,-Kč (+ 10,-Kč místenka) + 100,-Kč tombola (každá obálka výherní). O předprodeji
vstupenek budete informováni v příštím čísle chbanských novin.
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DOTACE ZÍSKANÉ V ROCE 2011

Obec Chbany již tradičně žádala o přidělení dotací, finančních darů z národních zdrojů. Rádi
bychom vás touto cestou informovali, které dotace a finanční dary obec získala v roce 2011:
- Hospodářská a sociální rada Chomutovska: dotace ve výši 100 000,-Kč na projektovou
dokumentaci akce „Přístupová komunikace s parkovacími místy Poláky“.
- Hospodářská a sociální rada Chomutovska: dotace ve výši 100 000,-Kč na projektovou
dokumentaci akce „Kulturní dům Chbany – vestavba mezipatra sálu“.
- Severočeské doly a.s.: finanční dar ve výši 300 000,-Kč na rozvoj životního prostředí (kácení
stromů a nová výsadba rybník Chbany) a zkvalitnění života obyvatel v obcích (rekonstrukce sálu
Chbany).
- Severočeské doly a.s.: finanční dar ve výši 5 000,-Kč na podporu rozvoje sportu a aktivit
využívání volného času obyvatel (pro šipkový tým “P.P.“ Poláky).
- Ústecký kraj: dotace ve výši 212 000,-Kč na opravu kapličky v Polákách
- Nadace ČEZ: nadační příspěvek ve výši 199 930,-Kč na výsadbu zeleně v obci Chbany (Malé
Krhovice, Přeskaky, Poláky, Chbany).
- Úřad práce: dotace na VPP ve výši 443 534,-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.

KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Digitální kino Žatec, 19.1.2012, 20.1.2012, 22.1.2012 od 20:00 hodin a 29.1.2012 od 17:30
hodin: Láska je láska – Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlastimilem, touží potkat
svého prince a prožít romantickou lásku, jakou zatím zná jen z filmů. Svého vysněného prince
skutečně potká. S Markem prožije krásné prázdniny, první milostné dobrodružství, ale také první
zklamání. To, že pravá láska nikdy neodkvete, zjišťuje i Maruščin dědeček Vlastimil. Po letech
potkává svoji dávnou lásku Libušku. Jsou jako dva mladí zamilovaní blázni. Je to láska s vůní
marihuany. Vtipná a svérázná důchodkyně Libuška totiž na stará kolena propadla této léčivé
bylině. Honza je Maruščin soused i nejlepší kamarád. Je přistižen svou matkou Zdenou, jak se líbá
v autě s mužem. Úspěšná manažerka se však nehodlá smířit se synovou orientací. Rozhodne se ho
předělat na „normálního kluka“. To ale přináší jen spoustu komických situací. Aspoň, že Honzův
táta Karel má pro syna pochopení. Karel je bývalý ligový fotbalista, dnes už jen údržbář na
stadionu. Žije vedle své dominantní manželky život ušlápnutého muže, který se jednou za čas,
když je pod vlivem alkoholu, odhodlá k neúspěšné domácí vzpouře. Hrají: Simona Stašová, Petr
Nárožný, Eliška Balzerová, Aneta Krejčíková, Ondřej Vetchý. Komedie/Drama/Česko/přístupné
od 12 let. Vstupné: 100,-Kč.
 Digitální kino Žatec, 24.1.2012 od 20:00 hodin: Lóve – Když se mluví o love, nemusí jít nutně
o lásku, může jít i o peníze. A o obojí jde také v novém milostném dramatu ze současné
Bratislavy. Hlavní hrdina Maťo bydlí společně s kamarádem Tomášem na sídlišti ve slovenské
metropoli a nežijí si vůbec špatně. Dennodenně se však pohybují za hranicí zákona, protože se
živí krádežemi aut. Jednoho večera vstoupí do Maťova života studentka Veronika, do níž se
zamiluje, ale v lecčems jí neříká pravdu. A ta se nakonec za velmi dramatických okolností provalí.
Jednu z rolí v tomto bezpochyby autentickém filmu ztvárnila i zpěvačka Tina, v Čechách známá
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také jako moderátorka. Hrají: Michal Nemtuda, Kristína Svarivská, Jakub Gobál, Dušan Cinkota.
Drama/Romantický/Slovensko/přístupné od 12 let. Vstupné: 100,-Kč.
 Divadlo Žatec, 25.1.2012 od 19:30 hodin: Dana Morávková a Josef Carda – úsměvné
povídání a vzpomínání na mnoho zážitků ze zákulisí natáčení filmů nebo divadelních představeních. Ochotně Vám oba odpoví na Vaše zvídavé otázky. Vstupné: 200,-Kč.
SLOVO STAROSTY

Již několikrát bylo v novinách avizováno, že jsou k dispozici na OÚ Chbany sáčky na psí
exkrementy. Bohužel tuto možnost využívá minimum občanů, proto tak vypadají naše trávníky –
zavaleny psími exkrementy. Situace začíná být neúnosná, proto obec zvažuje zakoupení stroje na
psí exkrementy. Pokud na zakoupení stroje dojde, dojde samozřejmě zároveň i k radikálnímu
zdražení místního poplatku za psy.
Občanům mající nahlášenou výměnu ventilů v obecních bytech ve Chbanech oznamujeme, že
výměna bude uskutečněna v lednu, maximálně začátkem února. Upozorňujeme, že ve Chbanech
se nebudou instalovat tzv. termoregulační hlavice (hlavice se stupnicí 1 až 5), ale tzv. dvou
regulační ventily. Důvod je ten, že na otopné soustavě, kde zdrojem je uhelná kotelna
s násypkovými kotli, nesmí být termoregulační hlavice z bezpečnostních důvodů montovány.
Ještě jednou občany vyzýváme, nahlaste nám nefunkční ventily na OÚ Chbany nebo emailem na
byty@chbany.cz (raději se přihlaste 2x než aby se na vás zapomnělo). Někteří občané se nám
připomínají na ulici a může se stát, že jsme na některé z vás mohli zapomenout, jelikož v ten
moment seznam nemáme k dispozici.
Jak již bylo avizováno v článku od pana Stebily, na letošní rok připravujeme větší kulturní akci
v obci Poláky. Akce bude zaměřena nejen pro dospělé, ale v dopoledních hodinách i pro dětské
publikum. Rádi bychom, aby se z této akce stala tradice, která se bude každoročně opakovat. O
akci budeme informovat v dalších číslech chbanských novin.
Letos jsme se rozhodli po dlouhé úvaze učinit předprodej vstupenek na obecní ples.
V posledních letech je vysoká účast, což nás samozřejmě těší, ale komplikuje to situaci při
zaplňování míst. Někteří lidé stále „drželi“ stůl, aniž by měli lístky na všechna místa, odmítali
lidem, kteří si řádně zakoupili vstupenku, sednout si na místo, apod. Bohužel i došlo na
skutečnost, že lidé opouštěli zklamáni náš ples, jelikož nebyla místa k sezení, i když měli
zakoupenou vstupenku. Proto bude nejen předprodej vstupenek, ale zároveň i možnost zakoupení
si místenky. Upozornění, abychom zamezili spekulacím s lístky, bude omezen prodej vstupenek a
to 2 ks na osobu. O zahájení prodeje budete informováni v příštím čísle chbanských novin.

Jiří Hoření
starosta obce

Redakce: Jiří Hoření, Irena Kobzová, Naděžda Chomová, Jitka Bazoniová
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PŘÍSPĚVEK POLICIE ČR RADONICE

V období

od 1.12.2011 do 31.12.2011 evidovala Policie ČR v Radonicích celkem 8
spáchaných trestných činů, z toho na Chbansku došlo ke spáchání 2 trestných činů. Dále došlo ke
spáchání 34 přestupků, z toho k 8 přestupkům na Chbansku.
„Radonická svodka“:
1) Pachatel se v obci Pětipsy vloupal do neobydleného, rekonstruovaného rodinného domu a
odcizil rádio s cd přehrávačem, rychlovarnou konvici, el prodlužovací kabely a následně se ještě
vloupal garáže, ze které nic neodcizil, čímž majiteli způsobil škodu za necelé 3 tis. Kč (tr. čin).
2) Pět podezřelých občanů Račetic a Pětipsů se po domluvě vloupalo v Pětipsech do dílny u
rodinného domu, kde odcizili ruční nářadí, čímž způsobili majiteli škodu ve výši 3 tis. Kč (tr.
čin).
prap. Budák Pavel
PČR Radonice
INFORMACE PRO RODIČE A STRÁVNÍKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ
ŠKOLY CHBANY

Navýšení finančních limitů

Dle zákona.č.463/2011, vyhlášky ze dne 23.12.2011, kterou se mnění vyhláška č.107/2005
Sb.,“o školním stravování“, ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb.,byly navýšeny finanční limity na
nákup potravin od 1.1.2012 následovně:
Kategorie 3-6 let
Přesnídávka
Oběd
Svačina

8,19,7,-

Kategorie 7-10 let (Mateřská škola)
Přesnídávka
Oběd
Svačina

8,21,7,-

Kategorie 7-10 let (Základní škola)
Oběd

21,-

Kategorie 11-14 let
Oběd

23,-

Cizí strávníci
Oběd

45,Kamila Míchalová, vedoucí školní jídelny
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STRÁNKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠD zvířátka u krmelce – Pavlína

ŠD 1. a 2. Tř. perníčky

škola – Tří králové (Vendulka)

ŠD – vánoční pečení 3. a 4.tř. - vánočka
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ŠD zvířátka u krmelce – Matěj

škola – Tří králové (Karolínka)

školka – nástěnka se sněhuláky
Připravila: Jiřina Ciglerová
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