C h b a n s ké n ov i ny

8/2014 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
OMEZENÍ PRŮJEZDU OBCÍ A SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA KOMUNIKACI

Dne 16.8.2014 bude z důvodu konání poutě omezen průjezd obcí Poláky od cca. 8:00 hodin až do 24:00 hodin. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením (povede kolem
bývalého stavebního závodu v Polákách). Zároveň bude snížena rychlost před obcí Poláky na
hlavní trase Žatec – Kadaň a to hlavně z důvodu bezpečnosti. Mějte pro uvedené omezení
pochopení.
ČASOVÝ HARMONOGRAM FESTIVALU

Dne 16.8.2014 se v obci Poláky uskuteční POUŤOVÝ FESTIVAL A MOTORKÁŘSKÝ
SRAZ, který jako vloni bude probíhat na fotbalovém hřišti.
Časový harmonogram festivalu na hřišti (harmonogram může být upraven):
10:00 hod. Asterix a Obelix + balónkový modeling
12:00 hod. Spanilá jízda (Poláky-Chbany, Vikletice, Poláky)
12:00 hod. zvuková zkouška
12:30 hod. Aquarius Žatec
14:00 hod. zvuková zkouška
14:30 hod. Lucie revival
15:30 hod. zvuková zkouška
16:00 hod. O5 & Radeček
17:00 hod. zvuková zkouška
17:30 hod. Eddie Stoilow
18:30 hod. zvuková zkouška
19:00 hod. Imodium
20:00 hod. zvuková zkouška
20:30 hod. Guns N´ Roses Tribute
21:30 hod. zvuková zkouška
22:00 hod. Rybičky 48

(105 min.)

(90 min.)
(60 min.)
(60 min.)
(60 min.)
(60 min.)
(60 min.)
(60 min.)

Srdečně vás tímto všechny zveme.
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SEPARUJEME – OPAKOVANĚ PŘIPOMÍNÁME

Pytle (separování plastů z domácností = žluté a na tetrapack = oranžové) se umísťují poslední
neděli v měsíci (tj. tento měsíc dne 31.8.2014) 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 dovézt), zaměstnanci obce
je mají k dispozici ve služebním užitkovém vozidle nebo si je můžete vyzvednout u Stanislava Fiřta
ve Vadkovicích nebo v Pohostinství Poláky.
Podotýkáme, že do žlutých pytlů patří i všechen polystyren a umělé obaly z hraček, šampónů,
sprchových gelů, aviváží, jaru, obaly od těstovin, sušenek, bonbónů, brambůrek, křupek, salámů,
jogurtů, sáčky od pečiva apod. (nepatří do popelnic na komunální odpad).
Za 2. čtvrtletí 2014 bylo vyseparováno 3,112 tun papírových obalů, 2,333 tun plastových
obalů, 4,141 tun skleněných obalů a 0,099 tun kompozitních obalů.
RECEPTY

Tentokrát se s vámi podělíme o recept na Cuketo-tvarůžkové lívanečky (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Cuketo-tvarůžkové lívanečky: 450 g očištěné cukety, 200 g tvarůžků, 30 g polohrubé mouky, 30 g
solamylu, 1 lžíce prášku do pečiva, 1 vejce, sůl, tuk na smažení.
Na hrubém slzičkovém struhadle do hlubší mísy nastrouháme cuketu, mírně osolíme, promícháme a přemístíme do cedníku. Necháme 15 minut vypotit a poté ještě
rukou v cedníku vymačkáme z vypocené cukety zbytek
šťávy. Vejce rozklepneme, oddělíme žloutek a z bílku ušleháme tuhý sníh. Tvarůžky protlačíme mřížkou na krájení
brambor do bramborového salátu. Cuketu dáme do mísy,
přidáme mouku smíchanou se solamylem a práškem do pečiva, žloutek a vše důkladně a nejlépe rukou promícháme.
Dále přidáme kostičky tvarůžků, ušlehaný sníh a znova všechno zlehka promícháme.
Do pánve s rozehřátým tukem klademe lžící menší hromádky, které zploštíme do tvaru lívanečků a
pozvolna smažíme z každé strany 6 minut do zlatavé barvy. Během smažení neustále opatrně pohybujeme pánví, aby se lívanečky nepřichytávaly. Po usmažení je klademe na papírovou utěrku
odsát přebytečný tuk. Podáváme jako lehkou večeři s různými zeleninovými saláty a pečivem. Můžeme také podávat jako hlavní chod například s bramborovou kaší. Dobrou chuť.
VÝSTAVA – OPAKOVANĚ PŘIPOMÍNÁME

Obec Chbany si pro vás připravila mini výstavu fotografií z výstavby Nechranické přehrady + letecké snímky chbanska od roku
1938. Výstava se koná v Kulturním domě Poláky – každou sobotu a
neděli od 14:00 hodin do 16:00 hodin. Výstava bude ukončena dne
31.8.2014. Srdečně vás tímto zveme.
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ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

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

 Obec Chbany – oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených věcí ze dne 28.7.2014 (nalezen klíč
od vozu na dětském hřišti ve Chbanech),
 Obec Chbany – oznámení o plánované uzavírce komunikace v obci Poláky dne 16.8.2014,
 Obec Chbany – informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Chbany,
 Obec Chbany – stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise,
 Obec Chbany – jmenování zapisovatele volební komise,
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální
zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Dne 26.7.2014 pořádalo O.S. “Vesničko
má“ v Polákách akci „Z pohádky do pohádky“.
Akce se velmi zdařila a to i díky pěknému počasí. Každé dítě si odneslo ze soutěží nějakou
hračku a sladkost i zážitek z řádění v pěně, o
kterou se postarali hasiči z ČEZu, kterým moc
děkujeme. Tímto chceme poděkovat hlavnímu
sponzoru celé akce Ústeckému kraji. Také děkujeme ostatním naším sponzorům: p.
Köpplovi (Pol-Agro s.r.o.), p. Kobzovi (Statek
Hořenice), společnosti ME Metal Economic
(Březno), p. Kudrnáčovi a obci Chbany za propůjčení hřišť. Děkujeme.
za O.S. Monika Boršíková
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Obec Březno, dne 16.8.2014 a 17.8.2014 od 9:30 hodin: Tradiční Březenská pouť – historický
šerm, dobový tanec a hudba, kapela Country 5, ohnivá show, fakír, projížďky na velbloudech, skupina Úlet, výcvik psů, dětský rytířský turnaj. V sobotu večer vystoupí divadelní společnost Balestra
s představením „Monte Christo“ a v neděli od 17:30 hodin zahraje skupina Čechomor. Vstupné:
zdarma.
 Letní kino Žatec, dne 15.8.2014 a 21.8.2014 od 21:00 hodin: Tři bratři – Tři bratři (Vojtěch
Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče
jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných
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pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska. Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Děj
filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře. Pohádka/ rodinný/ Česko/ Dánsko/ 2014. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 16.8., 17.8., 21.8.-24.8., 30.8., 31.8.2014 vždy od 17:00 hodin: Tři
bratři – bližší informace viz výše. Pohádka/ rodinný/ Česko/ Dánsko/ 2014. Vstupné: 130,-Kč,
sleva pro děti do 15 let 110,-Kč.
 Město Kadaň, dne 23.8.2014 od 10:00 hodin: Císařský den – tradiční historická slavnost, která
připomíná návštěvu císaře a českého krále Karla IV. v Kadani v roce 1367. Po celý den pro Vás
bude připravený bohatý program na náměstí a pro děti nově i na hradbách, kde se vydají na pouť,
na které budou plnit „Sedmero rytířských ctností“. Na závěr slavnostního dne se i letos těšte na
ohňostroj.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 26.8.2014 od 20:00 hodin: Díra do Hanušovic - Učitelka němčiny
Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o
vhodné muže nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času na posedu a čeká na svého
jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) je okolím považován za neškodného vesnického blázna
a klempíř Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za každou sukní. Maruně na klidu nepřidá ani její
panovačná matka (Johanna Tesařová), o kterou spolu se sestrou Jarunou (Lenka Krobotová) pečují.
Komedie/ Drama/ Česko/ 2014/ přístupné od 12 let. Vstupné: 120,-Kč.
 Město Žatec, dne 5.9.- 6.9.2014: Dočesná – slavnosti chmele a piva s nejdelší tradicí v ČR. Vystoupí např. Chinaski, Tata bojs, Petr Nagy s kapelou, Alkehol, Harlej, Žlutý pes, Věra Špinarová
s kapelou, Wohnout a mnoho dalších.

SLOVO STAROSTY

V

dnešním slově starosty bych vás chtěl hlavně všechny pozvat na blížící se festival v obci
Poláky. Program je již tradičně sestaven jak pro děti, tak pro dospělé. Věřím, že i při tomto ročníku
se sejdeme zase v tak hojném počtu jako na ročníku minulém. Pro kritiky uvádíme, že bohužel
fronty vždy na akcích byly a vždy na akcích také budou, což nám každý návštěvník větších akcí
potvrdí. Minulý rok jsme ne naší vinou měli menší problémy s chladicím zařízením, letos bude toto
posílené a věříme, že to přispěje k rychlejšímu odbavení front.
Upozorňujeme, že v Pohostinství Poláky bude dne 16.8.2014 cena piva upravena dle festivalu
– 25,-Kč za 0,5l piva s tím, že nebude tento den točeno do skla, ale pouze do kelímků. Taktéž
limonády budou prodávány v pet lahvích. Pohostinsví v Polákách bude letos otevřeno i v neděli a
to od 12:00 hodin. V pondělí a v úterý, tj. 18.8. - 19.8.2014 bude pohostinství uzavřeno.
Jiří Hoření
starosta obce
Redakce: Jiří Hoření, Irena Kobzová, Naděžda Chomová, Jitka Bazoniová.
Vydavatel: OÚ Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany, tel: 474 392 022, fax: 474 392 986, e-mail: obec@chbany.cz, www.chbany.cz.
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PŘÍSPĚVEK POLICIE ČR RADONICE

Na začátek opět trochu suché statistiky, kdy v období od 1.7.2014 do 31.7.2014 evidovala
zdejší součást Policie České republiky celkem 9 spáchaných trestných činů. Dále bylo zaevidováno
celkem 67 přestupků, převážně v dopravě, kdy v okolí Veliké Vsi bylo zjištěno v dopravě celkem
7 případů porušení zákona, na Račeticku 9 přestupků v dopravě a v okolí Chban celkem 25 přestupků. Co se týče spáchaných trestných činů, jedná se mimo jiné o tyto skutky:
1.) Jako obvykle další superrodič z Radonic dluží na svého potomka, kdy od února 2014 do současné
doby neplatí i přes rozhodnutí soudu a jak víme i z médií, vystavuje se i tímto odebrání svého
řidičského průkazu.
2.) Mezi obcemi Račetice a Vilémov se další výtečník po spáchání dopravního přestupku při policejní kontrole vydával za svého bratra, u kterého znal samozřejmě veškeré nacionále, taktéž i u
rodičů a vydal jej tak nebezpečí odebrání řidičského oprávnění, kdy on sám řidičák vůbec nemá.
3.) Ve Vikleticích dva pijani ze Chban nejprve nasávali v okolních hospodách a když už jim došly
peníze, rozhodli si vzít alkohol z místní uzavřené pizzerie, což také po rozbití okna učinili, avšak
vzhledem ke svému značnému zmožení alkoholem byli záhy zadrženi hlídkou Policie.
4.) Ve Chbanech mají nedostatek pohonných hmot a tentokráte na toto doplatil jeden řidič kamionu,
který zde svůj vůz odstavil – vycucali mu z něj celkem 220 litrů nafty.
5.) Stejně tak mají ve Chbanech nedostatek kuřiva a alkoholu, jak jinak si vysvětlit, že přesně toto
zboží bylo odcizeno při vloupání do místní prodejny potravin, kdy zde byla způsobena škoda 35
000,- Kč.
6.) V Radonicích si pro změnu na začátku prázdnin místní omladina cvičila bystré oko tím, že na
cestě vedoucí z Radonic do Vintířova trefovala kameny lampy veřejného osvětlení, kdy se jim podařilo u 4 lamp rozbít kryty a zářivky, kdy rodiče výtečníků musí uhradit celkovou částku přesahující 3 tisíce korun.
Dále v našem rajonu došlo k 5-ti dopravním nehodám, z toho u jednoho případu došlo k závažným následkům. Řidič osobního vozidla nevěnoval pozornost vozidlu za sebou a začal předjíždět
před ním jedoucí vozidlo ve chvíli, kdy vozidlo za ním již bylo téměř na jeho úrovni. Řidič tohoto
vozidla musel strhnout volant a v důsledku tohoto porazil dopravní značku a poté narazil do stromu,
kdy při nárazu řidič utrpěl zranění, která si bude léčit více než měsíc. Řidiče vozidla, který nehodu
zavinil, museli následně dle zjištění registrační značky nalézt policisté, neboť ten vůbec dle svých
slov o nehodě nevěděl, protože nekoukal do zpětného zrcátka a zvesela pokračoval domů.
U druhé nehody sehrál svou roli alkohol, kdy řidič motocyklu s 2 promilemi alkoholu usedl na
motorku, kdy však nezvládl řízení a také narazil do stromu, kdy si způsobil zranění, které bude léčit
několik měsíců, v tomto případě to aspoň neodnesl nikdo nevinný.
Osobně jsem byl také u dopravní nehody, kdy však zde naštěstí byly jen zmuchlané plechy, ale
příčina – dehydratace. Řidička – pachatel dle svých slov celý den nepila a poté se posadila za volant,
kdy při jízdě se jí udělalo nevolno a přejela do protisměru, kde v tuto chvíli jelo další auto a došlo
ke srážce. Proto – před jízdou si aspoň trochu doplňte tekutiny v organismu, dehydratace v letošním
horkém počasí je hned a za zmačkané plechy nebo poškozené zdraví to nestojí…..
prap. H. Říha, policejní inspektor
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OBEC CHBANY
Chbany 19, 431 57 Chbany
Sběrová sobota v obci Chbany, Roztyly, Soběsuky, Vikletice,
Vadkovice, Malé Krhovice, Poláky, Hořenice a Přeskaky
Ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. bude v naší obci dne 11.10.2014 provedena sběrová sobota objemného, nebezpečného odpadu a elektroodpadu PRO MÍSTNÍ OBČANY
a CHATAŘE se zaměřením na tyto druhy odpadu.
Objemný odpad: kovový šrot, koberce, nábytek, pneumatiky od osobních vozidel ...
Nebezpečný odpad: nádoby od barev a olejů, zářivky, znečištěné textilie od olejů, olejové filtry,
oleje, barvy, olověné akumulátory ...
Elektroodpad: lednice a televizory (prosíme o kompletnost zařízení), drobné domácí elektrozařízení …
HODINA
9,00 – 9,15
9,20 – 9,30
9,35 – 9,45
9:55 – 10,15
10,20 – 10,35
10,45 – 11,15
11,20 – 11,30
11,35 – 12,10
12,15 – 12,25
12,40 – 12,20

Chbany
Chbany
Chbany
Roztyly
Soběsuky
Vikletice
Vikletice
Vadkovice
Vadkovice
Malé Krhovice
Poláky
Hořenice
Přeskaky

STANOVIŠTĚ
stanoviště č.1 – u čp.29
stanoviště č.2 – u hasičárny
stanoviště č.3 – u rybníka (staré Chbany)
stanoviště č.4 – nad kapličkou
stanoviště č.5 – u prasečáku
stanoviště č.6 – na parkovišti proti camp Piraňa
stanoviště č.7 – na návsi
stanoviště č.8 – u nádrže
stanoviště č.9 - parkoviště
stanoviště č.10 – na návsi
stanoviště č.11 – na návsi
stanoviště č.12 – u rozboče
stanoviště č.13 - náves

Sběrová sobota se netýká podnikatelů a právnických osob, které mají povinnost zneškodňovat
odpady dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.
Odpad bude předáván „z ruky do ruky“. Časy dojezdu jsou orientační, záleží na množství odpadu (ze stanovišť se nebude odjíždět dříve než je zde uvedeno).
Jiří Hoření
starosta obce
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