C h b a n s ké n ov i ny

2/2015 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
VÝTAH Z 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
3.2.2015

Dne 3.2.2015 od 15:00 hodin proběhlo druhé zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto
roce. Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva.
Bylo schváleno vyřazení majetku obce Chbany za rok 2014, Inventární karty (inv. číslo: 22507,
21505, 21506) dlouhodobého hmotného majetku nově zařazeného v roce 2014, inventarizace za rok
2014 a odpisový plán majetku obce Chbany pro rok 2015.
Zastupitelé vzali na vědomí výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy ve Chbanech
za rok 2014 a schválili rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 dle žádosti.
Dále se schválila vnitřní směrnice obce Chbany o zřízení sociálního fondu a Zásobník projektových záměrů obce Chbany.
Závěrem byla schválena Smlouva o dílo mezi obcí Chbany a společností Branda František –
MeGaS na akci „Rekonstrukce rozvodů tepelné energie do bytových domů a nebytových objektů
v obci Chbany“ a poskytnutí úvěru od Komerční banky a.s. ve výši 4 961 673,00Kč na financování
akce „Rekonstrukce rozvodů tepelné energie do bytových domů a nebytových objektů v obci
Chbany“.
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 28.1.2015,
 Obec Chbany – Usnesení z 2/2015 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 3.2.2015,
 Mgr. Martin Svoboda – Exekutorský úřad v Teplicích – Dražební vyhláška o provedení dražby
nemovitých věcí (v k.ú. Soběsuky nad Ohří),
 JUDr. Dalimil Mika – Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí (v
k.ú. Poláky),
 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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PŘIPRAVUJEME A SRDEČNĚ VÁS ZVEME
- Kulturní dům Chbany, dne 7.3.2015 (sobota) od 20:00 hodin –
Obecní ples s hudební skupinou Aquarius Žatec a večerním vystoupením Jarka Šimka a Petry Pudové s písněmi z muzikálu Pomáda.
Jako již tradičně bohaté ceny při zakoupení výherního lístku.
Vstupné 150,-Kč + 100,-Kč výherní lístek (každá obálka výherní –
prodej v den konání plesu). Vstupenky v předprodeji od 2.3.2015
od 9:00 hodin na Obecním úřadě ve Chbanech, prodej omezen
– 4ks/osoba. PLES JE NEKUŘÁCKÝ!!! Společenský oděv samozřejmostí!!! Dne 7.3.2015 od
18:00 hodin pohostinství uzavřeno pro veřejnost – možnost zakoupit vstupné do pohostinství
za 100,-Kč (toto vstupné opravňuje vstup na sál a zakoupení výherního lístku v doprodeji).
- Kulturní dům Chbany, dne 12.3.2015 (čtvrtek) od 14:00 hodin: Besídka nejen pro seniory k příležitosti Mezinárodního dne žen. K tanci a poslechu hraje František Fiřt + zpěváci Genny Ciatti a
Tomáš Löbl s písněmi z muzikálu Děti ráje, Hříšný tanec a další italské a české hity 60´. V programu
vystoupí, zatancují a zazpívají děti Základní školy a Mateřské školy Chbany. Občerstvení zajištěno.

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

3/2014
4/2014

mobil
černá taštička na mobil

4/2014

stříbrný prstýnek

Místo nálezu

Datum nálezu

Pohostinství Chbany
sál Chbany

9.9.2014
6.12.2014

sál Chbany

6.12.2014

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
9.3.2015
6.6.2015
6.6.2015

SEPARUJEME – OPAKOVANĚ PŘIPOMÍNÁME

Pytle (separování plastů z domácností = žluté a na tetrapack = oranžové) se umísťují poslední
neděli v měsíci (tj. tento měsíc dne 25.2.2015) 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).
Pro informaci uvádíme, že ve 4.Q.2014 bylo vyseparováno 3,639 tun papírových obalů, 2,932
tun plastových obalů, 1,938 tun skleněných obalů a 0,087 tun kompozitních obalů.
Obec Chbany za rok 2014 vyprodukovala: 12,81 tun papírových obalů (v roce 2013 – 12,65
tun), 9,98 tun plastových obalů (v roce 2013 – 10,10 tun), 0,42 tun kompozitních obalů (v roce
2013 – 0,50 tun), 11,50 tun skleněných obalů (v roce 2013 – 14,35 tun), 56,11 tun biologického
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odpadu (v roce 2013 – 20,06 tun), 156,76 tun směsného komunálního odpadu a objemového
odpadu (v roce 2013 – 139,48 tun).
S předstihem informujeme občany, že dne 16.5.2015 a 17.10.2015 proběhne jako každý rok
sběrná sobota. Časové intervaly jsou stále stejné a budou opětovně zveřejněny v některém z dalších
čísel Chbanských novin.
UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již rok 2015, proto připomínáme splatnost některých poplatků. Poplatek za psa 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.
INZERCE - PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14 – 19
týdnů. Cena 140,-Kč – 180,-Kč/ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej se
uskuteční ve čtvrtek 19. března 2015 ve 14:30 hodin před Obecním úřadem ve Chbanech. Při prodeji
slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Případné bližší informace: Po-Pá 9:00 –
16:00 hod, tel: 601576270, 606550204, 728605840.
VLAJKA PRO TIBET

Dne 10. března 2015 si prostřednictvím mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ připomene
prvně i obec Chbany 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně
potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR), a při němž zemřelo téměř milión Tibeťanů.
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou
z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřující podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů,
ale všech obyvatel ČLR. V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká města, v loňském roce už
to bylo 601 obcí, měst, městských částí a krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu,
Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě
různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR.
Před 25 lety jsme sami žili v komunistické diktatuře. S nabytou svobodou teď máme kromě práva
žít v demokratické společnosti také povinnost pomáhat těm, jejichž lidská práva jsou každý den
hrubě porušována. Za posledních pět let si sebeupálení, jako nejkratší formu protestu proti útlaku
ze strany Číny, zvolilo 136 Tibeťanů.
Význam tibetské vlajky - Zcela správně se nejedná o čistě tibetskou vlajku, nýbrž o vlajku tibetské exilové vlády – Ústřední tibetské správy (CTA). Jejím oficiálním jazykem je tibetština a
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sídlem, jak již název „exilová“ napovídá, není v Tibetu, ale v Indii. Konkrétně ve městě Dharamsala,
které leží v severní části Indie. Poprvé se vlajka představila v roce 1912 – na světlo světa ji vynesl
13. dalajlama Thubtän Gjamccho (12. února 1876 – 17. prosince 1933). 14. dalajlama tuto vlajku
ustanovil jako oficiální vlajku Tibetu, která je však doposud, od doby protičínského povstání v roce
1959, zakázána na celém čínském území.
Co se na tibetské vlajce nachází - Ve středu celé
vlajky se nachází slunce ozařující tibetské hory, jež
jsou symbolizovány bílým trojúhelníkem – zasněženou horou. Slunce představuje blahobyt a radost
ze života. Okolo slunce se střídají červené a modré
pruhy – ty červené symbolizují šest původních
kmenů, jež současní tibeťané považují za své
předky. Modré pruhy pak doplňují vlajku a představují oblaka. Ta v tibetském náboženství znamenají
ochranu světského života. Vaše pozornost však
pravděpodobně spočine na dvou sněžných lvech,
kteří ve svých tlapách svírají drahokam – ten by měl představovat samotného Buddhu, dharmu
(způsob bytí) a sanghu (společenství). Možná jste si také všimli, že vlajka Tibetu je pouze ze tří
stran zakončena žlutým okrajem – ten znamená zlato, jež symbolizuje Buddhovo učení. Pravá část
vlajky bez žlutého lemu pak poukazuje na tibetskou otevřenost.

RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Kuřecí nudličky na zelenině
s míchanými vejci (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 300g kuřecích prsních řízků, 1 plátek másla cca.
2cm silný, 1 lžička oleje, 3 stroužky česneku nakrájeného na
tenké plátky, 2 malé chilli papričky nakrájené nadrobno, ¼ masité červené papriky nakrájené na úzké proužky, 3 lžíce sójové
omáčky, hrst nakrájené zelné nati (petrželka nebo lahůdková
cibule), dále 10g špeku nakrájeného na drobounké kostičky, 23 vejce, sůl, mletý pepř.
Maso naklepeme, osolíme, opepříme a nakrájíme na úzké
nudličky. V pánvi na rozehřátém másle s olejem necháme rozvonět plátky česneku. Zhruba po minutě přidáme maso a velice
prudce osmažíme. Poté snížíme teplotu na minimum, zakápneme sójovou omáčkou a restujeme 10
minut za občasného promíchání. 5 minut před dokončením přidáme papriky a bylinky.
Mezitím v kastrůlku vyškvaříme do zlatavé barvy špek, rozklepneme vejce, malinko osolíme a necháme srazit. Míchaná vejce přidáme na pánev s masem, podle potřeby dochutíme a promícháme.
Na přílohu je vhodné pečivo, nebo hranolky. Dobrou chuť.
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KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Divadlo Žatec, dne 18.2.2015 od 19:00 hodin: Karel Šíp a Josef Náhlovský - „Aneb Všechnopartička“. Na divadelních prknech se představí svým improvizovaným humorem přímo před zraky
diváků proslulý bavič, textař, komik, hudebník a moderátor Karel ŠÍP, jemuž bude neméně zdatně
asistovat český herec, komik a bavič Josef NÁHLOVSKÝ, autor humoristické teorie a knihy o
fiktivním národu starých Krušnohorců. Délka představení cca. 70 minut. Vstupné: 200,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 19.2, 20.2.2015 od 17:00 hodin: Babovřesky 3 - Příběh začíná tam,
kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která přijela do Babovřesek.
Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra)
rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka
a místních chasníků Horáčkové... do vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním jeho
manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta může poslat všech sedm místních drben
k moři... akce „likvidace bab" začíná. A nad tím vší bdí nový farář, který přijel do vesnice nahradit
páter Petra. Komedie/ Česko/ 2015. Vstupné: 140,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 27.2., 28.2.2015 od 20:00 hodin a 1.3.2015 od 17:30 hodin: Kobry a
užovky - Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá
holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance,
kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, nezodpověděné dítě a feťák,
bydlící s věčně opilou matkou (Jana Šulcová). Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky. Ve chvíli,
kdy se ukáže, že by Užovka mohl být už konečně šťastný, se objeví Kobra. Užovka se mu rozhodne
dát pořádnou lekci, situace se ale vymkne kontrole. Drama/ Česko/ 2015. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne: 28.2.2015 od 20:00 hodin: Ghoul - Ghoul vypráví o trojici filmařů,
která se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o místě, kde došlo za velmi podivných okolností ke kanibalismu. Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat s příběhem kanibala
Andreje Čikatila a odhalují se zneklidňující skutečnosti. Společně s místní tlumočnicí, průvodcem
a senzibilkou se snaží odhalit tajemství domu, kde se vše odehrálo. V opuštěném stavení uprostřed
ukrajinských lesů se ale z filmařů a jejich doprovodu brzy stanou vězni. Ze záměru natočit dokument se stane děsivý boj o život – nikdo ale netuší, kdo je TAM VENKU. Thiller/Česko/ titulky,
vstupné od 15 let. Vstupné: 130,-Kč.
SLOVO STAROSTY

Začátkem každého roku obec již tradičně žádá o dotace na realizaci akcí v naší obci. Letos požádala obec o finanční příspěvek na opravu školní jídelny v ZŠ a MŠ Chbany (Ústecký kraj), dotaci
na Motorkářský a pouťový festival v obci Poláky (Nadace ČEZ, Ústecký kraj, ČEPS a.s.) a dotaci na
zakoupení cisterny na zalévání obecní zeleně (Ústecký kraj). Dotaci od Nadace ČEZ bohužel obec
nezískala, ale na druhou stránku získala dotaci od ČEPS a.s. Obec má v plánu daleko více akcí, ale
momentálně nejsou vyhlášeny dotační tituly, ve kterých by bylo možné žádat o finanční příspěvky.
V měsíci únoru byly z obce Chbany a z obce Poláky odvezeny kontejnery na textil a to z důvodu
krachu firmy. V obci Chbany byl již přistaven nový kontejner. V obci Poláky bude přistavován kontejner na období od dubna do října každý rok. Jelikož se domníváme, že sběr textilu má smysl a
nepatří do běžného komunálního odpadu, při případném větším objemu jsme schopni od občanů textil odvézt (stačí nahlásit na obecním úřadě).
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V rámci novelizace zákona o odpadech bude možno dávat do pytlů také kovový odpad (plechovky a menší kovové obaly). Pytle budou distribuovány po dodání od svozové firmy a jejich svoz
bude stejný jako u oranžových a žlutých pytlů (poslední neděle v měsíci).
Dále bude možné odevzdávat na obecním úřadě ve Chbanech jedlý olej a tuk (olej ze smažení
apod.), ne motorové a hydraulické oleje!!!!
Závěrem mi dovolte, abych vás i letos pozval na reprezentační ples obce Chbany, který se bude
konat dne 7.3.2015 od 20:00 hodin v Kulturním domě ve Chbanech. Ples bude opět nekuřácký. Pro
kuřáky samozřejmě bude vyhrazeno místo v pohostinství a na terase před budovou. Vstup do sálu
bude přes pohostinství a to z důvodu, že v chodbě před sálem bude umístěn bar, který by měl odlehčit
frontám v pohostinství.
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.
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.

ZPRAVODAJSTVÍ PČR RADONICE ZA LEDEN 2015
 Dva muži vnikli do obývacího pokoje panelového domu v obci Mašťov. Z bytu odcizili plazmový
televizor, tablet a další věci. Televizor byl následně nalezen v nezajištěném přístřešku v obci. Jak
policie zjistila, jeden z pachatelů byl za krádeže v posledních třech letech již dosouzen Okresním
soudem Chomutov. Ponaučení si nevzal a krádež zopakoval, se svým společníkem způsobili škodu
za 16 tisíc korun.
 Dva muži vnikli v obci Radonice do kuchyně místního pohostinství. Sklad, kuchyň i výčep prohledali a odcizili nejen peníze, ale i cigarety různých značek. Vyčíslená škoda – téměř 12 tisíc korun.
Mužům bylo sděleno podezření z krádeže.
 V obci Chbany venčila místní obyvatelka svého čtyřnohého miláčka. Řádně ho však nezajistila a
nechala ho volně pobíhat. Pes se rozběhl a zakousl se do nohavice poškozenému. Naštěstí se nehoda
obešla bez vážnějších následků, mladík nemusel ani vyhledat lékařské ošetření. Žena se však dopustila přestupku, porušila vyhlášku obce.
 Během cesty vozidlem TAXI služby z Kadaně do Širokých Třebčic odcizil 19letý mladík mobilní
telefon, který měl řidič odložený ve vozidle. V obci vystoupil, řidiči řekl, že si jde pro peníze a již
se zpátky nevrátil. Svým jednáním způsobil škodu za 400 korun, navíc u něj policisté provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Nadýchal 1,29 promile.
 Hlídka policistů vyjížděla do Kojetína, kde došlo k požáru v domě. Na místě již zasahovali hasiči.
Majitel uvedl, že přiložil do kamen a uslyšel hukot. Když vyšel ven, uviděl z komína létat jiskry.
Velitel zásahu stanovil jako pravděpodobnou příčinu požáru technickou závadu komínu. Nikdo nebyl zraněn, škoda nevznikla.
Nprap. Marie Pivková
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