C h b a n s ké n ov i ny

11/2017 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
PŘIPRAVUJEME
- Kulturní dům Chbany, dne 2.12.2017 (sobota)
od 14:00 hodin – Mikulášský animační program pro
děti s Helenkou Hamplovou + rozdání nadílky dětem,
- Chbany, dne 6.12.2017 (středa) od 17:00 hodin –
Vánoční rozsvícení stromečku před školou s hudebním vystoupením Ivany Košínové a Lady Fejferové a
samozřejmě i dětí z naší ZŠ Chbany,
- Kulturní dům Chbany, dne 7.12.2017 (čtvrtek)
od 14:00 hodin – Vánoční besídka nejen pro seniory,
k tanci a poslechu zahraje Jiří Vinš.
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 26.11.2017) 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).
Třídíme také baterie a akumulátory, cartridge a tonery, zářivky a výbojky, olej z domácností.
Nádoby a boxy jsou umístěny při vstupu na obecní úřad (baterie je také možné odevzdat do krabiček
ecocheese, které jsou umístěny v Pohostinství Chbany, Pohostinství Poláky a Obchod Chbany).
Ve 3. čtvrtletí 2017 bylo vyseparováno 7,239 tun papírových obalů, 4,876 tun plastových
obalů + 0,477 tun pytle, 2,997 tun skleněných obalů.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
DNE 11. LISTOPADU 2017

Dne

11.11.2017 se konalo vítání občánků
v obřadní síni ve Chbanech. Denise Reháka, Štěpánku Doležalovou a Viktora Varhu přivítala zástupkyně SPOZu paní Lenka Brůhová společně
s místostarostkou obce paní Irenou Kobzovou.
Maminkám byla předána květina společně s dárkovým balíčkem. Dětem přejeme hlavně silné
zdraví a rodičům samé krásné chvilky s nimi.

ČEZ 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, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společnosti ČEZ Distribuce, a.s., nebo na něž zasahuje ochranné
pásmo, na povinnost 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 ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při
plnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při
vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady souvisejících
s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
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VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly ve dnech 20. října a 21.
října 2017. V první den voleb – v pátek 20. října 2017 proběhlo hlasování od 14.00 do 22.00 hodin,
v druhý den voleb – v sobotu 21. října 2017 se hlasovalo od 8.00 do 14.00 hodin.
V obci Chbany bylo zapsáno 508 voličů, z toho byla 264 voličům vydána úřední obálka a bylo
263 platných hlasů. Volební účast v obci Chbany byla 51,97%.
Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Chbany:
Číslo
Název strany
Platné hlasy Platné hlasy v %
1
Občanská demokratická strana
21
7,98
2
Řád národa - Vlastenecká unie
1
0,38
4
Česká str.sociálně demokrat.
12
4,56
7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
6
2,28
8
Komunistická str.Čech a Moravy
35
13,30
9
Strana zelených
2
0,76
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
3
1,14
12 Strana svobodných občanů
1
0,38
15 Česká pirátská strana
8
3,04
20 TOP 09
3
1,14
21 ANO 2011
111
42,20
22 Dobrá volba 2016
1
0,38
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
1
0,38
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2
0,76
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
54
20,53
30 Strana Práv Občanů
2
0,76
Zvolení poslanci dle výsledku v Ústeckém kraji:
Kandidátní lisKandidát
Přednostní hlasy
tina
číslo
název poř.
příjmení, jméno, tituly
věk
celkem
v%
číslo
1
ODS
1
Krejza Karel Mgr.
49
1 709
5,30
4
ČSSD
1
Foldyna Jaroslav
57
2 391
10,64
8
KSČM
1
Aulická Jírovcová Hana Ing.
36
2 759
8,20
15
Piráti
1
Peksa Mikuláš Mgr.
31
1 835
6,55
21
ANO
1
Brabec Richard Mgr.
51
8 065
6,32
21
ANO
2
Richter Jan Mgr. Bc.et Bc.et Bc.
49
3 007
2,35
21
ANO
3
Růžička Pavel Ing.
47
2 542
1,99
21
ANO
4
Fialová Eva Ing.
35
3 631
2,84
21
ANO
5
Kohoutek Tomáš Mgr. MBA
34
2 722
2,13
21
ANO
6
Bžoch Jaroslav Bc.
33
1 281
1,00
21
ANO
7
Schiller Jan Ing.
45
1 868
1,46
29
SPD
1
Hyťhová Tereza
22
1 988
4,64
29
SPD
2
Jarošová Monika
46
1 154
2,69
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UZAVÍRKA NECHRANICKÉ HRÁZE

Dne 22.11.2017 (středa) od 8:00 hodin do 13:00 hodin bude uzavřena Nechranická hráz v rámci
akce týkající se vyzvednutí hradící tabule Segmentu II. Na mostě přelivového objektu bude umístěn
speciální autojeřáb. Hradící tabule bude vyzvednuta za účelem vyhrazení bezpečnostního přelivu č.
II a uvedení středního pole bezpečnostního přelivu do provozu po dokončení údržby na zařízení.
Objízdná trasa je navržena ve směru na Kadaň po silnicích II. tř. č. 568, 224 a 225. Trasa objížďky: odbočení ze silnice č. 568 na hráz VD – Tušimice – Kadaň ul. Hřbitovní – ul. Rokelská –
most přes Ohři – Rokle – Poláky – Vikletice odbočení na hráz VD – Chbany.
Jelikož již při plánované uzavírce hráze došlo na poslední chvíli ke změně, doporučujeme případně sledovat úřední desku obce, zda nedojde také ke změně nebo sledovat dopravní značení v blízkosti hráze. Dopravní značení uzavírky silnice musí být provedeno s předstihem 3 dnů.
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

Místo nálezu

3/2017
6/2017
7/2017

Klíče s přívěskem
Svazek klíčů
Kříženec (pes)

vedle lampy u ZŠ Chbany
Pošta Chbany
Uvázán na závoře v lesíku u autobusové zastávky Chudeřín

Datum nálezu
25.5.2017
12.9.2017
21.9.2017

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
25.11.2017
12.3.2018
21.1.2018

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již pomalu konec roku 2017, proto připomínáme splatnost některých poplatků. Poplatek za psa byl 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.
Chbanské noviny
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RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Loštickou cibulačku (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 3 velké cibule, 2 větší brambory, 100 g
tvarůžků, lžíce sádla, 1,5 l vývaru drůbežího, 2 lžičky
hladké mouky, lžička mleté papriky, 1 stroužek utřeného česneku, kmín, špetka kajenského pepře, sůl.
Cibuli nakrájíme na půlkolečka a na sádle ji s
kmínem orestujeme do zlatova. Přidáme papriku,
mouku, zamícháme a zalijeme vývarem.
Přidáme brambory nakrájené na kostky a
česnek. Když polévka začne vařit, vložíme nastrouhané tvarůžky a vaříme asi 15 minut do změknutí
brambor. Občas promícháme.
Hotovou polévku dochutíme pepřem a případně solí. Podáváme s nasekanou petrželí, případně dozdobíme opečeným chlebem. Dobrou chuť.
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Kino Hvězda Kadaň, dne 14.11.2017 od 20:00 hodin: Zahradnictví: Dezertér – Druhá kapitola
rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953.
Hlavní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock a
jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Drama/ Slovensko/ Česko/ Polsko/ 2016. Vstupné: 110,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 15.11.2017 od 20:00 hodin: Bajkeři - Nevlastní bratři Jakub a David
společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují
chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá
něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů
jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy" Terezy na dvousetkilometrový
cyklovýlet. Komedie/ Česko/ 2017. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 16.11.2017 od 20:00 hodin: Zahradnictví: Nápadník – NÁPADNÍK
se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým nadhledem vykresluje generační střet mezi předválečnou a poválečnou generací. Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat.
Drama/ Slovensko/ Česko/ Polsko/ 2016. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 19.11.2017 od 15:00 hodin: Zahradnictví: Rodinný přítel – Filmová
trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Vypráví o
třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině
majitele zahradnictví. Drama/ Slovensko/ Česko/ Polsko/ 2016. Vstupné: 90,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 19.11.2017 od 17:30 hodin: Zahradnictví: Dezertér – obsah viz. výše.
Vstupné: 90,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 19.11.2017 od 20:00 hodin a dne 25.11., 26.11.2017 od 17:30 hodin:
Zahradnictví: Nápadník – obsah viz. výše. Vstupné: 120,-Kč.
Chbanské noviny
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 Digitální kino Žatec, dne 30.11., 2.12., 3.12.2017 od 20:00 hodin: Kvarteto – Hráli jste někdy v
kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se členové kvarteta tzv.
soudobé hudby vždy u dalšího koncertu. Komedie/ Česko/ 2017. Vstupné: 120,-Kč.
 KZ Orfeum Kadaň, dne 1.12.2017 od 19:30 hodin: Katapult - „Kaťáci“ se po roce opět vrací do
Kadaně. Legendární kapela, mající na svědomí hity jako „Někdy příště“ nebo „Hlupák váhá“ opět
rozproudí kadaňské Orfeum, které patří mezi její oblíbené koncertní štace. A protože právě kadaňským koncertem letos zakončí sezónu, můžete si být jistí, že si ho společně užijete naplno. Vstupné
v předprodeji: 290,-kč, na místě 350,-Kč.
 Mírové náměstí v Kadani, dne 2.12.2017 od 10:00 hodin: Advent v Kadani - Již tradiční adventní trhy se budou i letos konat na Mírovém náměstí. Seženete na nich nejen vše potřebné pro
adventní, resp. vánoční výzdobu svého domova, ale také se seznámíte s tradičními řemesly a vánočními zvyky. Vyvrcholením adventních trhů bude ohňostroj a rozsvícení vánočního stromku.
Program bude následně pokračovat ve Františkánském klášteře bohoslužbou slova s tradičními adventními písněmi a žehnáním adventních věnců – lze si přinést i vlastní. Vstupné zdarma.
 Náměstí Svobody v Žatci, dne 2.12.2017 od 14:00 hodin: Rozsvěcení vánoční stromu – od
14:00 hodin předvánoční výběh historickým centrem města, od 16:00 hodin hudební program na
podiu a od 18:00 hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, Betlému a výzdoby starostkou
města Žatec.
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

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

 Magistrát města Chomutova – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu a
silnici 22512, na hrázi Vodního díla Nechranice a to dne 22.11.2017 od 8:00 hodin do 13:00 hodin,
 Obec Chbany – Oznámení o možnosti nahlížení do dokumentace - záměru „Sanace a rekultivace
vytěžených prostor pískovny Chudeřín I.“ v prostorách OÚ Chbany,
 ČEZ – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů,
 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška (opatření obecné povahy),
 MěÚ Kadaň – Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.
II/225 od 15.8.2017 do 30.11.2017 z důvodu rekonstrukce komunikace č. II/225 včetně propustků
a čištění příkopů,
 MěÚ Kadaň – Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.
III/22512, II/568, II/224 a II/225 a to dne 22.11.2017 od 8:00 do 13:00 hodin v rámci akce „uzavírka
silnice na hrázi VD Nechranice“,
 Obec Chbany – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise,
 Obec Chbany – Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků,
 Obec Chbany - Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 21.9.2017,
 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 (nový seznam od 21.2.2017).
Chbanské noviny
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SLOVO STAROSTY

Jelikož obec Chbany čím dál častěji řeší nějaké nesrovnalosti ohledně popelnic v naší obci, rád
bych některé informace uvedl na pravou míru:
1) Čím méně v popelnici odpadu mám, tím více ušetřím a budu platit nižší poplatek - NESMYSL.
Obec Chbany platí za výklop popelnice a ne za množství odpadu v popelnici – takže pokud si občan
myslí, že když bude házet odpad do popelnice někoho jiného, že tím ušetří poplatek za odpad, tak
skutečně neušetří. Systém je nastaven ze strany vývozce a i když občan popelnici nepřistaví, tak
beztak je tento výklop účtován, ať k němu dojde nebo ne.
2) Popeláři jsou povinni odvézt všechen nepořádek kolem popelnic – NESMYSL. Popeláři nejsou
povinni odvážet veškerý odpad kolem popelnic, respektive to ani nesmí. Pokud umisťujete odpad
kolem popelnic, jedná se de facto o vytváření černé skládky. Popeláři taktéž nejsou povinni vysypat
popelnici, ve které je např. horký popel nebo je popelnice přecpaná (je v ní umístěn stavební odpad).
3) Jak je nastaven systém přídělu popelnic v obci? – V obci Chbany je nastaven uvedený systém dle
počtu osob, který v nemovitosti hradí poplatek za odpad (jedná se hlavně o rodinné domy, kde si
vlastníci topí v zimě tuhým palivem, proto má každá nemovitost svou popelnici):
- 1 osoba (60l nádoba na odpad) nebo 2 osoby (80l nádoba na odpad) s vývozem 1x14 dní (od 1.5.
do 30.9.) a 1x7 dní (od 1.10. do 30.4.), na takové popelnici musí být vylepena červená
známka,
- 3 osoby (80l nádoba na odpad) nebo 4 osoby a více osob (120l nádoba nebo 240l nádoba na
odpad) s vývozem 1x7 dní po celý rok, na takové popelnici musí být vylepena zelená známka,
- u nemovitostí, které slouží k rekreaci, respektive na nemovitosti není trvale hlášena žádná
osoba, je vylepena žlutá známka s vývozem 1x14 dní po celý rok.
Rád bych uvedl, že přihlášením k trvalému pobytu nevzniká majiteli zákonitě nárok na vlastní
popelnici. Pokud se v uvedené lokalitě nacházejí 770l kontejnery nebo 1 100l kontejnery na komunální odpad, je vlastník nemovitosti povinen využívat tyto kontejnery. Ve většině případů jsou tyto
kontejnery vyváženy 1x7 dní. Popelnice se vyvážejí v pátek, u vývozu 1x14 dní každý sudý pátek.
V obci jsou samozřejmě i výjimky – vlastníci si např. připlácejí jinou službu, než jim měla být
nastavena (větší popelnici či častější vývoz) nebo jim stačí menší popelnice či vývoz 1x14 dní. Je
škoda, že takový přístup nemají i další občané – v řadě případů by vlastníkům stačila menší popelnice nebo vývoz 1x14 dní, ale nepřistoupí na to, jelikož prostě mají nárok na toto a tak to tedy budou
mít. Takže zbytečně se platí za vývoz poloprázdné popelnice, anebo vývoz za popelnice, které se
ani nevyvezou, jelikož ji vlastníci nepřistaví. Do budoucna se sice plánuje vybudování tzv. hnízd
na kontejnery, ale bohužel to není věc, která se vyřeší ze dne na den a musí se tato změna připravit
a prodiskutovat s občany.
4) Co mám dělat, pokud mi nebyla vyvezena popelnice? – V první řadě si zkontrolujete, zda je na
popelnici vylepena známka a hlavně, zda je tam správná známka. Pokud je, dalším krokem doporučujeme zjistit, jestli byla vyvezena popelnice např. sousedům. Již se nejednou stalo, že se popelářům rozbilo auto nebo výklop nebo jim tam uvízla popelnice a tudíž nebyl dokončen vývoz. Pokud
něco takového nastane, většinou následující den dojde ze strany vývozce k nápravě a popelnice jsou
vyvezeny. Pokud na popelnici máte správnou známku a sousedům popelnice byla vyvezena, nahlaste tuto skutečnost v pondělí u nás na úřadě (stačí telefonicky). My tento vývoz reklamujeme a
zjistí se, proč nedošlo k jejímu vývozu. Jen upozorňujeme, že popeláři mají v autě kamery, tudíž
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pokud tam přistavíte popelnici dodatečně, tak se to zjistí a samozřejmě se také zjistí, jestli byl v popelnici např. horký popel nebo popelnice byla přetížena. Pokud popelnice nebyla vyvezena z důvodu chyby popelářů (vyměnila se posádka nebo zapomněli), je popelnice vyvezena dodatečně,
anebo je domluveno, že při dalším vývozu můžete k popelnici přistavit i další komunální odpad a
popeláři ho odvezou. Vždy je to vše o domluvě a rozhodně neotálejte s nahlášením.
5) Ztratila se mi popelnice – V tomto případě se nabízejí dvě možnosti a to buď spadla popelnice
popelářům do auta, nebo Vám ji někdo ukradnul. Opět nám tuto skutečnost nahlaste na úřadě a my
se ji pokusíme co nejrychleji vyřešit.
6) Popelnice je poškozena – V tomto případě se v první řadě zjišťuje, z jakého důvodu k poškození
došlo. Pokud vám např. popelnice shoří z důvodu, že tam byl vhozen horký popel, jste povinni tuto
škodu uhradit, jelikož se jedná o zničení cizího majetku. Může se ale stát, že dojde k poškození
popelnice (hlavně urvání víka) ze strany popelářů atd. Opět tuto skutečnost nahlaste na úřadě a obec
případně zajistí její výměnu.
Chtěl bych tímto informovat občany, že i letos se v prosinci plánuje uzavření úřadu pro veřejnost.
Naposledy bude úřad otevřen dne 20.12.2017, poté až 2.1.2018. Od 12.12.2017 do 20.12.2017 nebude na úřadě přítomna sl. Chomová, tudíž v tomto období nebudou poskytovány tyto služby: přihlašování k trvalému pobytu, rušení trvalého bydliště, potvrzování dokumentů týkajících se bytů,
uzavírání nájemních smluv či vydávání evidenčních listů, přidělování čísel evidenčních a popisných, atd. Nájemné za obecní byty + poplatky za odpady/či psy nadále na úřadě platit můžete. Platby
můžete samozřejmě provézt i bezhotovostně přes účet (bližší informace si můžete do té doby zjistit
na úřadě u sl. Chomové). Ověřování listin a podpisů + agendu Czechpointu bude vykonávat paní
účetní.
V prosincovém čísle Chbanských novin bude samozřejmě také uvedeno, jak bude otevřena pošta,
obchod a obě pohostinství. S předstihem upozorňujeme, že ani letos se neplánuje otevření pohostinství dne 31.12. Samozřejmě chápeme rozhořčení některých občanů, ale máme k tomu své důvody. Ne jednou obec takovou akci pořádala. V první řadě je problém v tom, že pokud obec chce
zajistit nějakou muziku, ve většině případů je 100% přirážka. Obec by logicky vybírala vstupné a
už jen díky tomu by řada lidí odmítla přijít. Ze zkušenosti víme, že když už někdo přišel, tak až po
půlnoci a to s prominutím již v náladě a za účelem se „dorazit“. Tržby proto za silvestra nebývají
vyšší než jiné dny, dokonce bývají nižší a obec musí zaplatit nejen zaměstnance, ale i další provozní
náklady. A to nemluvíme o tom, jak pak vypadá pohostinství (hlavně WC) po takových oslavách.
Již několikrát padnul ze strany provozní návrh, že ano – obec udělá silvestra, ale ať se štamgasti
domluví dopředu a složí na akci rezervační poplatek. Pak tedy oslavy budou, ale nikdy k domluvě
nedošlo, respektive nikdy se nedomluvilo dostatek lidí, aby se akce konala. A každý rozumný člověk musí uznat, že otevřít pohostinství kvůli max. 10 lidem, to se skutečně nikomu nevyplatí. Vždy
je vše o domluvě, a pokud někdo přijde s rozumným návrhem, jsme ochotni o tom diskutovat. Dále
obec z bezpečnostních důvodů neplánuje na silvestra nikomu ani pronajmout sály.
V minulém čísle Chbanských novin jsme informovali o psích nalezencích, pro které obec hledá
nový domov. Jsme rádi, že jeden pejsek již svůj domov našel a budeme doufat, že i pro další dva se
domov postupně najde. Případní zájemci se mohou obrátit na obecní úřad a domluvit si případnou
schůzku, kdy se na psy půjdou podívat.
Jiří Hoření, starosta obce
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