C h b a n s ké n ov i ny

10/2015 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
VÝTAH Z 6/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
15.9.2015

Dne 15.9.2015 od 16:00 hodin se uskutečnilo šesté zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto
roce. Zastupitelstvo schválilo udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2015/2016 ZŠ a MŠ
Chbany. Byla schválena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. a obcí Chbany (na p.p.č. 130/8 v k.ú. Chbany). Zastupitelstvo odsouhlasilo prodloužení čerpání úvěru od Komerční banky a.s. do 30.9.2015 a prodloužení splatnosti úvěru
o 1 měsíc (úvěr na financování akce „Rekonstrukce rozvodů tepelné energie do bytových domů a
nebytových objektů v obci Chbany“). Závěrem schválili Rozpočtové opatření č. 5/2015, Rozpočtové opatření č. 6/2015 vzali na vědomí, stejně jako zápis kontrolního výboru ze dne 27.8.2015 a
zápis finančního výboru ze dne 29.7.2015 v Základní škole a Mateřské škole Chbany.
ČEZ DISTRIBUCE A.S. – OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dne 27.10.2015 od 7:30 hodin do 15:00 hodin proběhne plánované přerušení dodávky elektřiny
v obcích – Chbany, Soběsuky, Roztyly a Přeskaky. Žádáme Vás tímto, abyste provedli potřebná
opatření, a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku. Časový rozsah přerušení byl
zvolen na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i
v této době považovat za zařízení pod napětím, dodržujte proto všechny zásady bezpečnosti. V případě dalších dotazů kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ OÚ, POŠTY, ZŠ A MŠ VE CHBANECH

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude dne 27.10.2015 (úterý) uzavřen obecní úřad a pošta
ve Chbanech. V den uzavření pošty bude možno uložené zásilky vyzvednout na hlavní poště v Žatci.
Taktéž bude uzavřena škola a školka ve Chbanech (ředitelské volno). Děkujeme za pochopení.
ZMĚNA ČASU

Blíží se poslední říjnová neděle v měsíci (25.10.2015) a to znamená jediné – zimní čas, tedy
posunutí času o jednu hodinu zpět. Tato změna času je nejspíš pro mnohé z nás, kteří si rádi přispíme, příjemnější než ta, která nás čeká poslední neděli v březnu, kdy se čas posouvá vpřed.
Chbanské noviny
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ČEZ DISTRIBUCE A.S. - UPOZORNĚNÍ

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovoluje ČEZ,
a.s. požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto
roku. Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce obce Chbany (i na adrese www.chbany.cz).
V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací
povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Opakovaně připomínáme splatnost některých poplatků. Poplatek za psa (pes starší tří měsíců)
je splatný k 31.3. běžného roku, poplatek za odpad (pro místní – 650,-Kč/osoba i chataře – 650,Kč/objekt) je splatný jednorázově do 31.5. příslušného kalendářního roku, poplatek lze zaplatit ve
dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního 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). NEZAPOMEŇTE poplatky uhradit,
vyhnete se tak případnému vystavení platebního výměru až na trojnásobek sazby.
SEPARUJEME – OPAKOVANĚ PŘIPOMÍNÁME

Pytle (separování plastů z domácností = žluté a na tetrapack = oranžové, šedé = kovové obaly)
se umísťují poslední neděli v měsíci (tj. tento měsíc dne 25.10.2015) 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).
Dne 17.10.2015 proběhne jako každý rok sběrná sobota (sběrový plán je uveden na poslední
stránce novin).
ZTRÁTY A NÁLEZY - http://www.chbany.cz/ztraty-a-nalezy/

Obecní úřad Chbany oznamuje, že mu byly předány do úschovny níže uvedené ztracené a
opuštěné věci, jejichž vlastník není znám:
Číslo nálezu

Popis nálezu

2/2015
3/2015

klíč na kroužku
pes černý s bílou
náprsenkou
mobilní telefon

5/2015
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Místo nálezu
u čp. 33 ve Chbanech
u fotbalového hřiště
Chbanech
před ZŠ Chbany

Datum nálezu
ve

13.5.2015
23.6.2015
30.7.2015

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
13.11.2015
23.10.2015
30.1.2016
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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 2.10.2015,
 Obec Chbany – Oznámení o zrušení zákazu vstupu (obec Poláky – chatová oblast),
 ČEZ Distribuce, a.s. – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů,
 ČEZ Distribuce, a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektřiny,
 Soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, Exekutorský úřad Znojmo – Usnesení o nařízení dražebního
jednání (dražební vyhláška) – předmětem dražby je podíl o velikosti ¼ na 196/1 o výměře 141 m2
(ostatní plocha, manipulační plocha) v k.ú. Poláky a jejich příslušenství (venkovní úpravy – oplocení a branka, přípojka el. energie, přípojka sezonního vodovodu).
 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.
RECEPTY

V

dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Houbovou omáčku a
karlovarské koule (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience (na omáčku): 300g pokrájených hub, 1
menší cibule, 2cm plátek másla, 5 lžic oleje, 5 lžic
hladké mouky, ½ lžičky kmínu, sůl, 2 lžíce nasekané petrželky, 1l studeného vývaru (lze nahradit vodou s masoxem), 200ml zakysané či sladké smetany, citron.
Ingredience (na knedlíky): 5 rohlíků, 4 lžíce mléka, 2
lžíce nasekané petrželky, 120g másla změklého, 2 vejce,
2 žloutky, sůl, 3 lžíce hrubé mouky, 3 lžíce strouhanky.
Příprava omáčky: na oleji zpěníme cibulku, přidáme
mouku, spojíme v jíšku a krátce opražíme. Zalijeme vývarem či vodou s masoxem a vaříme cca. 10 min. V mezičase si na másle podusíme osolené kousky
hub spolu s kmínem a petrželkou, průběžně mírně podléváme. Po 15 min. přesuneme změklé houby
do omáčky a společně ještě 5 min. provaříme. Odstavíme z ohně a vmícháme smetanu. Pokud použijeme sladkou smetanu, podle chuti okyselíme citronem. Dosolíme.
Příprava knedlíků: rohlíky nakrájíme na kostičky, zvlhčíme mlékem, vsypeme petrželku, mouku
a strouhanku a utřené máslo, smíchané s vejci a žloutky. Osolíme. Propracujeme lehce do kompaktní
hmoty, aniž bychom příliš porušili kousky rohlíků, tvarujeme cca 5-7 cm koule, které vaříme ve
vařící osolené vodě cca 10 min. Lze doplnit kouskem vařeného hovězího masa, ale není nutné.
Dobrou chuť.
POHOSTINSVÍ POLÁKY

Dne 17.10.2015 od 20:30 hodin do 02:00 hodin v Pohostinství Poláky zahraje
k tanci a poslechu žatecká kapela SKLEP-MISTR. Vstupné dobrovolné.
Srdečně vás tímto zveme.
Chbanské noviny
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PŘIPRAVUJEME
- Kulturní dům Chbany, dne 14.11.2015 (sobota) od 20:30 hodin – Taneční zábava s kapelou
SKLEP-MISTR. Vstupné: 40,-Kč (slosovatelné vstupné – tombola).
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Kino Hvězda Kadaň, dne 18.10.2015 od 20:00 hodin: Laputa - Johanka (Tereza Voříšková) je
majitelkou kavárny s názvem Laputa, která - jako stejnojmenný létající ostrov z knihy Gulliverovy
cesty - je jejím ostrovem. Bude jí stačit k pocitu úplnosti a štěstí? Johanka zkoumá, co si počít v
bezbřehém prostoru dospělého života, na jehož začátku se ocitla. Rodina jí příliš nepomáhá, kavárenští hosté přicházejí každý s nějakou svou potřebou a nějakým svým sobectvím - jejich postavy
mají být obrazem generace. Drama/ Česko. Přístupné od 15 let.
 Divadlo Žatec, dne 21.10.2015 od 19:00 hodin: Karel Plíhal – koncert - jemná a hravá poetika,
ne humpolácký humor, famózní kytarové umění, bravurní, krátké – leč rozmanité texty … to je
prostě Karel Plíhal. Pořad není vhodný pro děti do 12 let. Vstupné: 200,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 25.10.2015 od 20:00 hodin: Wilsonov - První světová válka právě
skončila a v jednom zapadlém městě kdesi ve střední Evropě začíná primátor Dangl snít svůj velký
sen. Plánuje připojení města ke Spojeným státům americkým a přejmenování na Wilsonov (na počest svého přítele, prezidenta Woodrova Wilsona). Vše klape, až na jeden nepříjemný problém! Ve
městě prý řádí tajemný vrah. Oběti mají ukousnutý jazyk a hrůzou umírají ještě dříve, než vůbec
dojde ke skutečnému napadení. Místní policejní sbor tápe, a tak primátor požádá o pomoc za oceánem. A sám Wilson okamžitě posílá příslušníka americké FBI. Ta má specialisty na mafie, drogy,
komunisty, socialisty i jinou verbež. A má také machra na mytologii a mystiku. A tím je Aaron
Food (Jiří Macháček), muž v dlouhém kabátě a klobouku, který si jen zřídka sundává z hlavy. Muž
vychovaný českou kojnou. Po celém světě už vyřešil 513 vražd a teď pomůže i Wilsonovu. A aby
ve městě nebloudil, k rukám dostává mladého policejního čekatele Josefa Eisnera (Vojtěch Dyk).
Strhující honba po stopách šíleného vraha může začít. Krimi/ Komedie/ Česko. Vstupné: 140,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 27.10., 28.10.2015 od 20:00 hodin: Ztraceni v Mnichově - Sir „P",
devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Eduardu Daladierovi, se na pozvání ředitele Francouzského kulturního institutu ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské
dohody. Sir „P" po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje některé důležité věty a prohlášení.
Papouška za dramatických okolností unese český novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál. Komedie/ Drama/ Česko.
Vstupné: 140,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 29.10.-31.10.2015 od 20:00 hodin: Celebrity s.r.o. - Děj filmu nás
zavede do blíže nejmenovaného studia se všemi typickými postavičkami tohoto světa rychloobrátkové zábavy. Mladí začínající herci se tu potkávají s neskutečně prudivými hereckými legendami,
režisér přicházející se svými nápady naráží na lokty ostré producentky, která sleduje vlastní zájmy,
technici tu a tam něco pokazí a vše by běželo ve svých obvyklých zajetých kolejích, kdyby režisér
Tomáš, hlavní postava filmu, nepřišel s odvážným nápadem. Komedie/ Česko/ 2015. Vstupné: 120,Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 1.11., 8.11.2015 od 17:30 hodin, a dne 17.11.2015 od 20:00 hodin:
Celebrity s.r.o. – obsah viz. výše. Vstupné: 120,-Kč.
Chbanské noviny
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SLOVO STAROSTY

V obci Chbany je zřízena jednotka dobrovolných hasičů. Protože ze zákona má mít tato jednotka určený početní stav mužstva, hledáme tímto dobrovolníky, kteří by uvedenou jednotku chtěli
rozšířit. Podmínky: starší 18 let, zdravotně způsobilý. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě,
kde dostanou podrobnější informace.
Chtěl bych tímto upozornit občany Chban, že průběžně probíhá seřizování topné soustavy a
dodávky teplé vody. Je to z důvodu, že soustava se musí vyregulovat, což není otázka jednoho dne.
Mějte prosím strpení, na seřizování se neustále pracuje. Pokud dojde k výraznému zhoršení odběru
teplé vody nebo tepla, hlaste tuto skutečnost na obecním úřadě (o čp. 28 a čp. 30 jsme již informováni).
Jiří Hoření, starosta obce
INZERCE – NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Společnost Andreas Schmid Logistik s.r.o. (Královský Vrch 1990, 432 01
Kadaň) v současné době obsazuje pracovní pozici: Skladový manipulant
(možná také Dohoda o provedení práce - Brigáda).
Pozice je vhodná pro muže i ženy. Jedná se o práci ve dvousměnném provozu.
Požadujeme: dobrý zdravotní stav, manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, flexibilitu.
Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, dlouhodobý HPP / DPP v příjemném pracovním kolektivu,
motivační mzdu dle dosažených výsledků, příspěvek na firemní stravování, příspěvek na penzijní
připojištění.
V případě Vašeho zájmu o tuto pozici své životopisy odevzdávejte na vrátnici společnosti nebo
jej zašlete prostřednictvím e-mailu na uvedený kontakt: veronika.reis@andreas-schmid.cz
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.
Registrace MK ČR E 14848, BEZPLATNÝ VÝTISK, VYDÁNO V POČTU 200 KS.
Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah článku, za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.

PŘÍSPĚVEK POLICIE ČR RADONICE ZA ZÁŘÍ 2015

Tento měsíc je ve znamení neuvěřitelného poklesu protiprávních činností, který ovšem postihl
celý okres Chomutov…zda-li si dali zločinci prázdniny či zda se vyplácí preventivní činnost Policie
je otázka, kterou si asi bohužel nezodpovíme. Nicméně pokles je znatelný i v dopravě, kdy celkem
bylo zaznamenáno 18 přestupků v dopravě, přičemž na Račetice připadá 12 případů, Veliká Ves má
2 případy, Chbansko 1 případ a Radonicko 3 případy.
Co se týče trestných činů, lze uvést tyto skutky:
- v okolí Nechranické přehrady si pachatelé chtěli pravděpodobně za grilovat a k tomu účelu vypustili olej z elektromotoru, který se následně porouchal a shořel,
- v Radonicích lakotný otec nepřispívá ničím na výchovu syna,
- a opět Radonice…tentokráte dosud nezjištěný pachatel se vloupal do rodinného domu a odcizil
zde finanční hotovost a to i přes skutečnost, že v domě v době skutku spala stará paní.
Pro tento měsíc je to skutečně vše, pokles je znatelný.
Přeji všem hezký den, s pozdravem prap. Říha
Chbanské noviny

5

C h b a n s ké n ov i ny

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 17.10.2015 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 – 13,20

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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