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11/2015 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
-

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),
Kulturní dům Poláky, dne 21.11.2015 (sobota) od 20:30 hodin – Taneční zábava s kapelou
SKLEP-MISTR. Vstupné: 40,-Kč,
Kulturní dům Chbany, dne 28.11.2015 (sobota) od 14:00 hodin – Mikulášská diskotéka pro děti
s Kyklopem (bývalý člen skupiny Maxim Turbulenc) + rozdání nadílky dětem,
Chbany, dne 9.12.2015 (středa) od 16:30 hodin – Vánoční rozsvícení stromečku před školou
s hudebním vystoupením Zbyňka Drdy a Heleny Hamplové a samozřejmě i dětí z naší ZŠ,
Kulturní dům Chbany, dne 10.12.2015 (čtvrtek) od 14:00 hodin – Vánoční besídka nejen pro
seniory, k tanci a poslechu zahraje skupina Rewival s.r.o.
SOUSEDSKÉ VZTAHY – OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Jelikož se na obecní úřad často obracejí lidé ohledně vztahů se sousedem, opakovaně jsme pro
vás připravili pár výňatků z občanského zákoníku. Není věc obce tyto vztahy řešit, jak si někteří
občané myslí, ale je to věc sousedů tento spor vyřešit buď domluvou, nebo soudní cestou.
Zákon pamatuje na podrobnou úpravu „padaného ovoce“, když z vašeho stromu napadá ovoce
na sousedův pozemek. Jeden paragraf, a to § 1016 říká, že plody spadlé ze stromů a keřů na sousední
pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. (To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným
statkem – tedy veřejným prostranstvím). Pokud však souseda obtěžuje, že mu padají z vašeho pozemku na jeho pozemek vaše jablka apod. má právo zkrátit větve vašeho stromu tak, aby nad jeho
pozemek nezasahovaly. Samozřejmě, že vzájemná dohoda je vždy lepším řešením. Zákoník dokonce myslí i na to, pokud by kořeny vašeho stromu začaly negativně působit na sousedův pozemek.
Zákoník doslova říká: „Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí
soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující
na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.“ Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.
Dále zákoník stanovuje, že se musí soused zdržet takového jednání, které vám nepřiměřeně omezuje užívání vašeho pozemku, ale dokonce pamatuje výslovně i na stín (§ 1017)! Stromy vyšší než
3 metry by se neměly vysadit blíže jak 3 metry od plotu.
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Častým problémem je také stékání vody ze střechy nebo okapu tak, že stéká na sousedův pozemek. Zákoník na tuto otázku pamatuje v § 1019, podle kterého máte nárok na to, aby soused upravil
svou stavbu tak, aby na váš pozemek nestékala voda či nepadal sníh z jeho stavby. Nevztahuje se
to na stékání vody, která pramení, pochází-li z deště nebo oblevy, ale jen z nevhodně umístěného
nebo rozbitého okapu.
Zákoník také upravuje problematiku chovných zvířat, která se zatoulají na sousedův pozemek.
Majitel zvířete je oprávněn si pro něj na sousedův pozemek dojít, soused je povinen mu zvíře vydat,
a pokud zvíře způsobí u souseda nějakou škodu, musí ji chovatel zvířete uhradit (přednostně uvedením v předešlý stav nikoli v penězích). A aby zákoník neopomněl žádnou možnost, je jeho § 1014
věnován ulítnutí roje včel. Musí jít o roj, nikoli jednu včelu, pak si může jeho majitel na cizí pozemek pro roj dojít, když ale roj vletí sousedovi do jeho úlu a usadí se tam, stává se vlastnictvím
souseda.
Ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé oddělení mezi sousedními pozemky se dnes nazývá „rozhradou“ (§ 1024-1028). Tyto rozhrady jsou společné. Společnou zeď
může každý užívat na své straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na
druhé straně nejsou. Nesmí však učinit nic, co zeď ohrozí nebo co sousedovi překáží v užívání jeho
části. Vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, plot nebo obnovit jinou rozhradu, musí
ji však udržovat v dobrém stavu, hrozí-li následkem jejího poškození sousedovi škoda. Dojde-li
však k takovému narušení rozhrady, že hrozí, že se hranice mezi pozemky stane neznatelná, má
každý soused právo požadovat opravu nebo obnovení rozhrady. Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení.
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
5/2015

klíč na kroužku
mobilní telefon

Místo nálezu
u čp. 33 ve Chbanech
před ZŠ Chbany

Datum nálezu
13.5.2015
30.7.2015

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
13.11.2015
30.1.2016

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 23.10.2015,
 Obec Chbany – Oznámení o zrušení zákazu vstupu (obec Poláky – chatová oblast),
 MěÚ Kadaň – Výzva k převzetí písemnosti (Daniel Pavlík, r. 1988, sídlem Chbany 30, 431 57
Chbany, identifikační číslo osoby 016 13 057,
 CETIN – Informační leták (vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí),
 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.
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RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Bůčkovou kapsu s nádivkou (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 900g libovějšího vepřového bůčku bez
kosti, 100ml smetany na šlehání, 2 rohlíky, 2 vejce, 4
lahůdkové cibulky, 1 barevnou masitou papriku, 3 prolisované stroužky česneku, mletý pepř, sůl.
Dále budeme potřebovat: 1 lžičku celého kmínu, 2 lžíce
oleje, 1 drobně nakrájenou cibuli, 5 na plátky nakrájených stroužků česneku, vodu na podlévání, nit na zajištění kapsy.
Vejce rozklepneme a žloutky oddělíme od bílků. V
hlubší míse vidličkou rozšleháme žloutky se smetanou
a špetkou soli. Přidáme na kostičky nakrájené rohlíky a necháme 10minut nasáknout. Z bílků ušleháme tuhý sníh. Barevnou papriku a lahůdkové cibulky nakrájíme a přidáme k nasáknutému pečivu.
Přidáme špetku pepře, sníh a vše promícháme. Do opláchnutého a osušeného bůčku prořízneme
ostrým delším nožem otvor/kapsu pro náplň. Kůži nařízneme do tvaru mřížky a do masa uvnitř i na
povrchu vetřeme sůl. Kapsu naplníme náplní, otvor zajistíme jehlou na závitky, nebo zašijeme a pro
lepší držení tvaru můžeme ještě bůček utáhnout nití. Do kastrolu, nebo pekáče dáme cibuli a česnek,
bůček položíme kůží dolů, posypeme kmínem a podlijeme trochou horké vody. Přiklopíme poklicí,
vložíme do předehřáté trouby a pečeme 80 minut za občasného přelévání šťávou a podlévání vodou.
Poté vytáhneme kastrol z trouby, bůček otočíme kůží nahoru a do šťávy seškrábeme výpečky z
okraje kastrolu. Malinko podlijeme, opět vložíme do trouby a pod poklicí pečeme 40 minut. 20
minut před koncem poklici odstraníme a za občasného přelévání šťávou dopečeme doměkka. Po
upečení odstraníme nitě a bůček nakrájíme na porce. Podáváme teplé, například s bramborem a se
zelím, ale hodí se i po studenu. Dobrou chuť.
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Kino Hvězda Kadaň, dne 21.11., 22.11.2015 od 17:00 hodin: ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV - Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit, příběh plný fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního světa a mimořádný zážitek, jaký může nabídnout jen
nejmodernější 3D technologie – všechny tyto atributy a ještě mnohem více v sobě sdružuje nový
film ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV. Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití. Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov není
přírodopisným dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody. Rodinný/ Dokumentární/ Česko. Vstupné: 110,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 26.11. a 29.11.2015 od 20:00 hodin: Ganster ka: Afričan - Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa
jeho zločinného života. Káčko už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na povrch veškerý
odpad, který po něm zbyl. Káčko se usazuje na Seychelských ostrovech, v rukou má směnku na 80
milionů, která z fleku může položit premiéra i vládu. 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO
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se pomalu rozpustilo, je potřeba přijít s novým zdrojem příjmu. I kdyby kvůli tomu měl udělat státní
převrat. Krimi/ Drama/ Thriller/ Česko/ 2015/ přístupné od 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 28.11.2015 od 20:00 hodin a 29.11.2015 od 17:30 hodin: Ganster ka:
Afričan – obsah viz. výše. Vstupné: 130,-Kč.
 KZ Orfeum Kadaň, dne 4. prosince 2015 od 19:30 hodin: Katapult - Výjimečným, celoročním
turné oslaví Katapult čtyřicet let trvání svojí existence. Na turné navštíví skupina všechny myslitelné prostory, kde po celou dobu svého působení vystupovala. Aby si každý fanoušek užil svoje
oblíbené místo nebo mohl poznat atmosféru míst, které by nikdo nečekal, skupina vystoupí ve špičkových oblíbených divadlech, kulturních domech, sokolovnách, rockových klubech, na náměstích,
festivalech, fotbalových stadionech a ve sportovních halách. Koncertní vystoupení kapely Katapult
bude v kadaňském Orfeu trvat téměř tři hodiny. Začátek koncertu v 19:30 hodin, předsálí otevřeno
od 18:00 hodin, vstup do sálu umožněn od 18:30 hodin. Vstupné: 260,-Kč v předprodeji, 310,-Kč
na místě. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech v Kadani, Klášterci nad Ohří a Chomutově nebo on-line na https://www.ts1.cz/.
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 29.11.2015) 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).
Ve 3. čtvrtletí 2015 bylo vyseparováno 3,709 tun papírových obalů, 3,947 tun plastových
obalů, 3,442 tun skleněných obalů a 0,150 tun kompozitních obalů.
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. (CETIN)

Stavíte, nebo rekonstruujete dům? Kopete na zahradě bazén, nebo studnu? Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku? Plánujete výkopové nebo zemní práce? Chystáte se na hlubokou
orbu na zemědělských pozemcích?
POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné síťové prvky
se mohou nacházet i na vaší nemovitosti.
Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. Jsou stavebníci, kteří
budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích,
zemních prací a terénních úprav.
Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na internetové adrese www.cetin.cz v sekci „Naše síť“.
CETIN
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!!! SOUTĚŽ !!!

V rámci blížících se vánočních svátků jsme

se i letos rozhodli vyhlásit soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu okna. Smyslem soutěže je prohloubení vánoční atmosféry v obcích.
Jak se do soutěže zapojit? Nejpozději do 11.12.2015 se přihlásit k účasti v soutěži (osobně na
OÚ Chbany/telefonicky: 474 39 20 22/emailem: byty@chbany.cz). V následujícím týdnu, tedy od
14.12.2015 do 18.12.2015 proběhne hodnocení výzdoby. Okno musí být vyzdobeno do veřejného
prostranství (nerozhoduje množství „světýlek“, ale celkový estetický dojem). A o co soutěžíme?
První tři místa budou finančně odměněna: 1. místo – 1 500,-Kč, 2. místo – 1 000,-Kč, 3. místo:
500,-Kč.
SLOVO STAROSTY

V dnešním čísle novin bych se rád věnoval problematice třídění odpadu. Nemohu si nepovšimnout, že stále jsou u nás bytové domy, kde se odpad snad vůbec netřídí (o tom svědčí přeplněné
kontejnery např. u čp. 27, 29, 33-43, 35 atd.). Přitom nepovažuji za nijak složitou věc odpad třídit
– do zelených kontejnerů patří sklo, do modrých papír a do žlutých plast. Dovedu i pochopit, že se
některým nechce chodit pro pytle na další třídění, ale základní třídění odpadu by snad mohl zvládat
každý. Pravidla pro třídění odpadu jsou jednoduchá, důkazem toho je i fakt, že za nejlepší třídiče
jsou považovány děti školou povinné. Sběr tříděného odpadu stojí mnohem méně peněz než odstraňování směsného odpadu. Tím, že lidé třídí, se na skládku odváží menší množství směsného odpadu,
tím pádem obec za něj nemusí platit tolik a nemusí pak vybírat vysoké poplatky.
Často se setkáváme s otázkou, jak třídit některé odpady, s kterými si nemusí správně poradit ani
zkušený tříditel. Víte např., kam vyhodit rozbité zrcadlo, plata od vajíček, roličky od toaletního
papíru nebo obaly od rostlinných olejů?
Možná vás tato skutečnost překvapí, ale zrcadlo do kontejneru na sklo nepatří, vhazuje se do
směsného odpadu. Je to z důvodu, že zrcadlo obsahuje pokovení, které při tavení skla dělá problémy. Např. ani keramika a porcelán do kontejneru na sklo nepatří, jelikož ani s nimi si ve sklárnách neporadí.
Plata od vajíček nebo např. roličky od toaletního papíru jsou sice z papíru, ale i tak by se uvedený
odpad měl vhazovat do kontejneru na směsný odpad? A důvod? Jedná se o papír, který je jich tolikrát recyklovaný, že jde de facto o jeho poslední uplatnění hmoty. Papír se dá totiž recyklovat pouze
sedmkrát, poté je jeho vlákno příliš krátké a nelze z něj opět papír vyrobit.
Obal od rostlinného oleje je lepší raději vhazovat do směsného odpadu. Důvodem je mastnota.
Plastové odpady nemusí být dokonalé čisté, jak se lidé mylně domnívají. Drobné znečištění nevadí.
Ale co se týče mastnoty, ta omezuje recyklaci vytříděných obalů. Plastová lahev od rostlinného
oleje by měla být pečlivě vymytá teplou vodou a přípravkem na mytí nádobí, aby mohla být vhozena
do plastů, proto je přeci jen doporučováno vhazovat ji do směsného odpadu.
Třídění odpadů není žádným módním trendem, odpady se třídí už od nepaměti. V ČR třídí 72%
spoluobčanů, tudíž můžeme říci, že většina spoluobčanů tak považuje třídění za běžnou součást
každodenního života. A skutečně je fáma, že se stejně odpady sesypou na jednu hromadu – po
roztřídění se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady. Více informací naleznete např. na
stránkách www.jaktridit.cz
Jiří Hoření, starosta obce
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PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

Rádi bychom touto cestou popřáli panu Rolandu Hankovi z Poláků, který
dne 2.11.2015 oslavil své šedesáté narozeniny: „Tak tiše jako sen přišel Tvých
60. narozenin den, žij blaze, v plném zdraví, užívej toho, co Tě baví. V řadě
gratulantů přijmi naše přáníčko, lásku, štěstí, spokojenost, hlavně pevné zdravíčko“. To Ti přejí manželka Jana, dcera Petra s Matýskem a sestra Irena s celou rodinou.

PŘÍSPĚVEK POLICIE ČR RADONICE ZA ŘÍJEN 2015

Našim čtenářům přejeme příjemné podzimní dny, i když ty nyní již pomalu přechází do zimních, alespoň po ránu. Jako obvykle na začátku článku sesumírujeme hříšníky v oblasti dopravy,
tentokráte bylo zjištěno celkem 9 přestupků v dopravě vyřešených na místě finančním postihem,
kdy stejný počet a to 3 hříšníci byli zjištěni na Radonicku, Račeticku i v okolí Chban, řidiči u
Veliké Vsi byli vzorní :)
Co se týká ostatního protiprávního jednání, můžeme uvést:
- omladina z Vintířova měla pravděpodobně zatmění mysli, kdy u jednoho ze starších obyvatel
Radonic začali nejprve o půlnoci zvonit na zvonek, poté házet na dům dýně a následně i zvonek
rozbít a to vše ve zcela střízlivém stavu… nutno dodat, že byli velice rychle zjištěni a po zásluze
potrestáni a to i rodiči :)
- v Račeticích pro změnu již ne zcela střízliví mladíci z vedlejší vesnice zjistili, že jedna z dopravních značek se kývá a tak nevěděli nic lepšího, než jí vytáhnout a dát jednomu z místních obyvatel
Račetic vědět, kudy má chodit - jednalo se totiž o dopravní značku přechod pro chodce...
- v Polákách na místní zábavě došlo k odcizení notebooku, který zde ovíněný majitel ponechal bez
dozoru,
- jednomu z občanů Mašťova začaly docházet na jeho profil na sociální síti obtěžující zprávy a
tento se danou věc rozhodl řešit naším prostřednictvím... odesílající zjištěni a zprávy již nechodí,
- ve Chbanech je chlapec, jehož otec se zdráhá odtrhnout si od úst a přispět mu nějakou částkou
na povinnou výživu... nutno dodat, že se otec zdráhá odtrhávat tvrdou měnu, neboť je ze Slovenska,
- a ještě jednou Chbany... tentokrát se zde dosud nezjištěný pachatel pokusil za užití síly dostat do
místního pohostinství, naštěstí neúspěšně, ale i tak způsobil určitou škodu
To máme tak zhruba vše. Ještě bych chtěl připomenout, že od 1.11. musí být zimní obutí na
vozidlech. NENÍ to však povinné, toto se vztahuje pouze na úseky označené dopravním značením
a dále podle povětrnostních podmínek, jež jsou stanovené v zákoně. Pokud tedy nestíháte přezout,
nejedete do hor a neočekáváte náhlé sněhové bouře, stačí to v nejbližší době. Je ale pravda, že při
teplotách pod 7 st. C jsou zimní gumy lepší, tak na to myslete...:)
S pozdravem prap. Říha, PS Radonice
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