C h b a n s ké n ov i ny

12/2017 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany

Vážení občané, čtenáři našich novin,
dovolte nám, abychom Vám i letos poděkovali za projevenou
přízeň v roce 2017 a do nadcházejícího nového roku 2018 Vám
i všem Vašim blízkým popřáli příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce mnoho štěstí, spokojenosti a pevné
zdraví.
„Za oknem sype se sněhová nadílka, záclony provoní anýz a
vanilka. Vánoční koledy zpívají andělé, už jsou tu vánoce, tak
šťastné a veselé.“
Redakce

OTEVÍRACÍ DOBA OBCHOD CHBANY
Datum
Otevírací doba
23.12.2017
7:30 – 11:00
24.12.2017 – 26.12.2017
ZAVŘENO
27.12.2017 – 29.12.2017
8:00 – 11:30
30.12.2017
7:30 – 11:00
1.1.2018
ZAVŘENO
2.1.2018 – 3.1.2018
ZAVŘENO - INVENTURA

OTEVÍRACÍ DOBA POHOSTINSTVÍ CHBANY A POHOSTINSTVÍ POLÁKY
Pohostinství Chbany
Pohostinství Poláky
23.12. – 26.12.2017
ZAVŘENO
23. – 26.12.2017
ZAVŘENO
27.12. – 28.12.2017
15:00 – 22:00
27.12. – 28.12.2017
15:00 – 22:00
29.12. – 30.12.2017
15:00 – 24:00
29.12. – 30.12.2017
15:00 – 02:00
31.12.2017
ZAVŘENO
31.12.2017
ZAVŘENO
1.1.2018
ZAVŘENO
1.1.2018
ZAVŘENO
2.1.2018
11:00 – 22:00
2.1.2018
13:00 – 22:00
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OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY PARTNER CHBANY
Datum
Otevírací doba
21.12.2017 – 22.12.2017
8:00 – 12:00
23.12.2017 – 26.12.2017
ZAVŘENO
27.12.2017 – 29.12.2017
8:00 – 12:00
30.12.2017 - 1.1.2018
ZAVŘENO

OZNÁMENÍ

Tímto oznamujeme občanům, že od

21.12.2017 do 1.1.2018 bude uzavřen pro veřejnost
Obecní úřad ve Chbanech. Z uvedeného vyplývá, že nebude možné platit ani nájemné za obecní
byty (nájemné je možné uhradit na číslo účtu: 2102137234/2700, var. symbol: rodné číslo nájemce
bytu – na tento účet se platí pouze nájemné za byty)!!!!

VÝTAH Z 7/2017 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
4.12.2017

Dne 4.12.2017 od 16:00 hodin proběhlo poslední zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto
roce. Přítomno bylo 9 členů zastupitelstva.
Byl schválen přebytkový rozpočet obce Chbany na rok 2018 (příjmy ve výši 15 597 400,00Kč,
výdaje ve výši 10 594 800,00Kč, financování ve výši -5 002 600,00Kč). Dále byl schválen Střednědobý výhled rozpočtu obce Chbany na rok 2019 a 2020 (v roce 2019 příjmy a výdaje ve výši
16 600 tis. Kč, v roce 2020 příjmy a výdaje ve výši 17 100 tis. Kč), rozpočtové opatření č. 9/2017
a Pravidla rozpočtového provizoria ze dne 1.11.2017. Rozpočtové opatření č. 7/2017, 8/2017 a
10/2017 se vzalo na vědomí.
Zastupitelé také schválili vyrovnaný rozpočet Základní školy a Mateřské školy Chbany, okres
Chomutov, příspěvková organizace na rok 2018 (příjmy ve výši 3 640 tis. Kč a výdaje ve výši 3 640
tis. Kč) a střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Chbany, okres Chomutov,
příspěvková organizace na rok 2019 a 2020 (v roce 2019 i v roce 2020 příjmy a výdaje ve výši 4
580 tis. Kč).
Vzal se na vědomí Plán inventur obce Chbany na rok 2017. Zastupitelé schválili revokaci bodů
č. 12, 13 a 14 Usnesení z ustanovujícího zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 4.11.2014 a
zároveň odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. od
1.1.2018.
Závěrem byl schválen dodatek ke smlouvě o úvěru (registrační číslo 99017122127) mezi obcí
Chbany a Komerční bankou a.s. (úprava výše splátky na částku 13 020,00Kč), udělení výjimky na
základě zákona č. 191/2008 Sb. pro umístění mobilheimu na p.p.č. 79/185 v k.ú. Vadkovice a vzal
se na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 24.11.2017.
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MIKULÁŠSKÝ ANIMAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI NA SÁLE VE CHBANECH

Dne 2.12.2017 od 14:00 hodin proběhl v Kulturním domě ve Chbanech Mikulášský animační
program pro děti, který pořádala obec Chbany.
Děti si mohly zatancovat, zasoutěžit s Helenkou
Hamplovou a nakonec přišel i čert s Mikulášem a
anděly. Pro děti byly připraveny již tradičně mikulášské balíčky plné sladkostí.
Děkujeme tímto společnostem Severočeské pískovny a štěrkovny s r.o., Pol-Agro s r.o., Karol
Nesládek – KNO Stavby a manželům Slámovým z
Poláků za finanční příspěvek na tuto akci.
ROZSVÍCENÍ STROMEČKU VE CHBANECH

Dne 6.12.2017 se konalo od 17:00 hodin rozsvícení vánočního stromečku před školou ve Chbanech. Vánoční atmosféru svými písněmi navodily
děti z místní základní školy a hudební vystoupení
Ivany Košínové a Lady Fejferové. Návštěvníci si
mimo jiné mohli zakoupit výrobky dětí z naší místní
školy a školky. Na závěr se odpočítalo rozsvícení
stromečku, které bylo následně doprovázeno ohňostrojem.
I přes nepřízeň počasí jsme se tu sešli opět v příjemném počtu a při poslechu vánoční hudby, pití
svařeného vína a horkého čaje jsme alespoň na chvíli mohli zapomenout na předvánoční shon.
Děkujeme tímto společnostem Severočeské pískovny a štěrkovny s r.o. a Pol-Agro s r.o. za finanční příspěvek na tuto akci.
VÁNOČNÍ BESÍDKA NEJEN PRO SENIORY

Dne 7.12.2017 od 14:00 hodin se uskutečnila na sále vánoční besídka nejen pro seniory, kterou již tradičně pořádala obec
Chbany. Pro zúčastněné bylo připravené občerstvení, vánoční hvězda a pro jubilanty dárkové balíčky. K tanci a poslechu hrál Jiří
Vinš.
Děkujeme tímto společnostem Severočeské pískovny a štěrkovny s r.o., Pol-Agro
s r.o. a Karol Nesládek – KNO Stavby za finanční příspěvek na tuto akci.
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INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ PŘI VOLBĚ PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY (2018), KTERÁ SE KONÁ VE DNECH
12. A 13. LEDNA 2018 A PŘÍPADNÉ DRUHÉ KOLO VE DNECH 26. A 27.
LEDNA 2018

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým
rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána
dne 28. srpna 2017.
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12.
ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území
České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit
i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání volby prezidenta České republiky v obci informováni oznámením starosty obce na úřední desce obecního úřadu zveřejněným nejpozději 15 dnů přede dnem
volby, tj. 28. prosince 2017. Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede starosta obce,
které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností. Pověřený obecní úřad a krajský úřad zveřejní na webových stránkách přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené
nápisem "VZOR", dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta; pokud byla doručena do 24 hodin před zahájením volby, při zjišťování výsledků
volby se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být
pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Chbanské noviny
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Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě
zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního
nebo městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je, mimo jiné, uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále
je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.
Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na
voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.
Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru,
nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení
hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost,
pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce
několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat
hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední
obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
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Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Pokud hodláte uvedené možnosti využít, nahlaste tuto skutečnost na telefonním čísle
obecního úřadu Chbany 474 392 022, sl. Chomová.
Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční
většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali
platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta
České republiky.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České
republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Kandidáti
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných
platných hlasů oprávněných voličů.
Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných
hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa.
Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří
se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa
a všichni kandidáti z druhého místa.
Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby prezidenta, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby prezidenta anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje
do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby prezidenta získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy,
účastní-li se ho pouze jeden kandidát.
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet
platných hlasů oprávněných voličů.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta
České republiky ve volební místnosti.
(Odbor všeobecné správy, oddělení voleb, www.mvcr.cz).
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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

6/2017
7/2017

Svazek klíčů
Kříženec (pes)

Pošta Chbany
Uvázán na závoře v lesíku u autobusové zastávky Chudeřín

Datum nálezu
12.9.2017
21.9.2017

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
12.3.2018
21.1.2018

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 31.12.2017) 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).
RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Sladký salám se Salkem
(čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 2 balení Be-Be sušenek po 130g, 250g piškotů, 100g másla, 3-4 lžíce kakaa, Salko konzerva, 80100g rozinek, ořechy podle chuti, rum.
Rozinky pár hodin předem namočíme do rumu. Sušenky a piškoty nadrtíme tak, aby zůstaly malé kousky.
Máslo rozpustíme a přidáme k sušenkám. Ořechy
nasekáme a společně s rozinkami a kakaem spojíme se
sušenkami.
Nakonec přimícháme slazené kondenzované mléko
a hmotu propracujeme. Utvoříme válečky a zabalíme do
potravinářské folie. Necháme pořádně ztuhnout a vychladit. Před podáváním nakrájíme na kolečka. Uchováváme na chladném místě. Dobrou chuť.
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KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Digitální kino Žatec, dne 15.12., 21.12.2017 od 17:30 hodin: Přání k mání – Přání k mání poetickou, hravou a humornou formou vypráví příběhy několika podob lásky: o trampotách náctiletého Alberta, který je až po uši – a hlavně neopětovaně – zamilován do sestry svého nejlepšího
kamaráda, o lásce mezi Albertovými rodiči, tedy o varietním kouzelnickém duu prožívajícím krizi
středního věku, a také o lásce rodičovské, kdy se floutek a lamač dívčích srdcí Bosák junior snaží
získat pozornost a lásku svého otce, mocného hoteliéra. Pohádka/ Slovensko/ Česko/ 2017.
Vstupné: 110,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 17.12.2017 od 17:00 hodin: Přání k mání – obsah viz. výše. Vstupné:
120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 27.12.2017 od 17:30 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: 110,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 21.12., 22.12., 27.12., 30.12.2017 od 20:00 hodin: Špindl – Když na
hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda
na dámskou jízdu v celovečerní zimní komedii Špindl. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a
možná i trochu milostného dobrodružství. Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo a
jsou pořád single. Romantický/ Komedie/ Rodinný/ Česko/ 2017. Přístupné od 12 let. Vstupné:
120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 22.12., 23.12., 27.12., 29.12.2017 od 20:00 hodin a dne 25.12.2017,
14.1.2018 od 17:30 hodin: Špindl – obsah viz. výše. Vstupné: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 29.12.2017 od 17:30 hodin: Po strništi bos – Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit
novému prostředí a také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahrnuje i
velmi přísného dědečka. Drama/ Komedie/ Česko/ Slovensko/ Dánsko/2017. Vstupné: 100,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 12.1.2018 a 13.1.2018 od 17:30 hodin: Čertoviny - Stalo je jednou, že
se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci neuměli šikovně zajít, navzájem si
překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí
čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého
a oba povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené bráně, kterou
zrovna staří čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč. Bylo zle. Luciper se rozhodl pro trest – čerti
musí jít na svět a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno. Pohádka/
Česko/ 2018. Vstupné: 120,-Kč.
VÁNOČNÍ KONCERT

Dne 24.12.2017 ve 14:00 hodin Vás srdečně zveme na vánoční koncert v kapli Sv. Anny ve
Vikleticích. Koledy Vám zahraje a zazpívá Marta Vondrašová.
V. Blatová.
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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 – Usnesení z 7/2017 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 4.12.2017,
 Obec Chbany – Schválený rozpočet obce Chbany na rok 2018,
 Obec Chbany – Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Chbany na rok 2019 – 2020,
 Obec Chbany – Pravidla rozpočtového provizoria,
 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 7.12.2017,
 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).

SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTKY

Připomínáme tímto nájemníkům obecních bytů ve Chbanech, že již nebudou prováděny odečty
vodoměrů. V roce 2015 došlo k výměně vodoměrů, ze kterých budou údaje stahovány dálkově.
Nenoste prosím tedy stavy vody na úřad. Děkujeme.
Sdělujeme tímto občanům, že od 1.1.2017 došlo k úpravě otevírací doby v obchodě ve Chbanech.
Obchod je nyní otevřen od pondělí do pátku od 7:30 hodin do 11:30 hodin a od 12:00 hodin do
15:15 hodin, v sobotu od 7:30 hodin do 11:00 hodin. Změna bylo učiněna z důvodu, že v odpoledních hodinách obchod navštěvovalo minimum občanů a spíše se stávalo, že někdo přišel kolem 12.
hodiny, kdy byla hodinová polední pauza.
Protože se blíží konec roku a také i silvestrovské oslavy, žádáme rodiče, aby upozornili své děti,
že pyrotechnika nepatří do jejich rukou. I malé petardy mohou způsobit nemalé problémy, jelikož
děti často tyto petardy po sobě hází nebo tím děsí zvířata a staré lidi. Buďme ohleduplní nejen ke
svým sousedům, ale i ke zvířatům.
I když opakovaně píšeme ve Chbanských novinách, jak správně třídit, každoročně o Vánocích popelnice přetékají obaly. Drtivá většina těchto obalů se dá separovat (papír do modrých
popelnic, polystyren a umělé obaly z hraček do žlutých pytlů). Mějte uvedenou skutečnost na
paměti, bohužel vývoz komunálního odpadu je mnohem dražší než vývoz separovaného.
Závěrem bychom vám chtěli popřát radostné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém
roce 2018 hlavně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Jiří Hoření, starosta obce

Irena Kobzová, místostarostka obce

Redakce: Jiří Hoření, Irena Kobzová, Naděžda Chomová, Vladimíra Němcová.
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.
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SILVESTROVSKÝ NÁŠUP PLNÝ SRANDY
(čerpáno www.vtipy.org)








Vtipy o mužích
Víte, proč muži nosí pruhovaná pyžama? Protože to, co na ně čeká v posteli, je jako za trest.
Víte, jak chlapovi přivodit otřes mozku? Silným kopem do rozkroku!
Víte, proč má muž o jeden gen více než prase? Aby se mu nekroutila oháňka.
Víte, čím rozdráždí žena muže po padesátce? Každým slovem!
Co řekl Bůh poté, co stvořil muže? No nic, příště to dopadne lépe.
Jaký je rozdíl mezi příletem a manželem? Tři čtvrtě hodiny.

Vtipy o blondýnkách

 Blondýnka se svěřuje své přítelkyni: „Už vím, proč nemůžu za žádnou cenu zhubnout. Sprchuju
se šamponem, na kterém je napsáno pro větší objem a plnost! Ale uvidíš, že za měsíc budu hubenější, začnu se mýt Jarem, tam píšou, že zatočí i s velmi odolnými tuky!“
 Blondýna, bruneta a zrzka utíkají před policií, zaběhnou do slepé uličky, kde najdou tři pytle a
schovají se do nich. Přijde k nim policajt, kopne do prvního pytle, kde je schovaná bruneta a z něj
se ozve "Haf, haf..." "Hm, psi", pomyslí si policajt a kopne do druhého pytle se zrzkou: "mňau,
mňau", "aha, kočky", řekne si fízl a kopne do třetího pytle s blondýnou, odkud se ozve: "brambory".
 Přijde blondýnka ke svému domu a vidí, že hoří. Nezaváhá a hned volá 112: „Prosím vás, hned
přijeďte, můj dům se je celý v plamenech!“ „A jak se k vám dostaneme?“ ptá se dispečer. „Přece
tím velkým červeným autem!“

Vtipy o Pepíčkovi

 Nová učitelka chce hned v praxi vyzkoušet své poznatky z dětské psychologie a tak se zeptá dětí,
kdo si z nich si myslí, že je hloupý, ať se postaví. Chvíli se neděje vůbec nic, ale pak si stoupne
Pepíček. "Pepíčku, ty si myslíš, že jsi hloupý?" ptá se paní učitelka. "Ne, ale bylo mi vás líto, jak
jste tu stála sama."
 "Pepíčku, řekni nám, jakých deset zvířat žije na savaně?" zkouší učitelka Pepíčka. "Tak dejme
tomu jeden slon a devět antilop."

Vtipy o manželství a vztazích

 Na dovolené jde manželský páreček po romantické večeři do postele, ale ještě před tím se muž
staví v kuchyni a přináší své ženě sklenici s pitím. „Co to je?“ ptá se žena. „Aspirin“ „Ale mě
nebolí hlava…“odvětí žena. „Ha, a mám tě!!“
 „I když jsme se včera se ženou pohádali, byl jsem to já, kdo měl poslední slovo.“ holedbá se
muž v hospodě. „Jo? A jak jsi to ukončil?“, ptají se kumpáni. „Řekl jsem jí: tak si to teda kup!“
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 Manželka mi nechala na lednici vzkaz: "Nefunguje to, odcházím k mamince." Vůbec to nechápu, zkontroloval jsem všechna piva v lednici a jsou krásně studená!
 Baví se dva muži mezi sebou: „Včera jsem se děsně pohádal se svojí manželkou, ale nakonec
si přede mě sama klekla na kolena.“ „A co ti řekla?“ „Vylez zpod té postele, ty srabe!“
 Sedí manželé v restauraci, když v tom si žena všimne svého bývalého manžela, popíjejícího na
baru. Nakloní se proto ke svému muži a špitne mu do ucha: „Takhle nasává už sedm let, co jsme
se rozvedli.“ „Nesmysl drahá“, nevěří manžel, „nikdo neslaví tak dlouho.“
 Drahý Google, chtěl bych vás informovat, že jednu manželku už mám, a že mi jedna stačí. Proč
se tedy snažíte být jako ona? Jednou pro vždy vás laskavě žádám, abyste mě nechali dokončit větu
bez toho, abyste mi radili, jak ji mám dokončit. Děkuji Novák.

Vtipy o tchýních

 Volá nešťastná dcera matce: „Zase jsme se pohádali s mužem, přijdu k tobě.“ „Ne, ne, ne, zlatíčko, on musí pykat za své chyby, přijdu já.“
 Ráno říká zeť své tchýni: „Maminko, tak vás zase koza předběhla.“ „Jak to myslíš, Janku?“
„Zdechla.“
 „Hele, Venco, máš na drátě tchýni!“, volá kolega v kanceláři na Václava. „A telefonuje nebo
visí?“
 „Miláčku, neviděl jsi tu někde mou knihu? Jmenovala se „Jak se dožít sta let“?“ „Tak tu jsem
vyhodil“, odpoví manžel. „A proč, smím-li se zeptat?“ „Protože si ji posledně chtěla přečíst tvoje
matka.“

Vtipy o důchodcích

 Jde babička v minisukni po ulici a zastaví ji policajt: „Babi, to nemůžete chodit takhle v minisukni venku.“ kárá starou paní muž zákona. „A proč ne, vždyť mám pěkné nohy?“ „To máte, babi,
ale koukají vám prsa!“
 Babička říká své vnučce: „Já, když jsem byla v tvých letech, tak už jsem pracovala.“ „Babi, až
já budu v tvých letech, tak ještě pracovat budu.“
 Chlapeček se snažně natahuje na špičky, aby zazvonil na zvonek, ale marná sláva, nedosáhne
tam. Jde kolem starý pán, a když vidí chlapcovo trápení, chce mu pomoct a zazvoní. Chlapec na
něj s povděkem pohlédne a řekne: „Fajn dědo a teď zdrháme!“
 Děda s vnukem se dívají na televizi, když vtom děda povídá: "Ti Šmoulové ale vyrostli, co?"
"Ale dědo, to je Avatar."
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