C h b a n s ké n ov i ny

6/2017 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ VE CHBANECH DNE 3.6.2017

Dne 3.6.2017 od 14:00 hodin se konala v obci Chbany oslava Mezinárodního dne dětí. Akce
se uskutečnila na dětském hřišti před obecním úřadem. Dětským dnem provázel Míra. Akce byla
zpestřena kolotoči a bubble fotbalem. Každé dítě dostalo od obce Chbany balíček se sladkostmi
za účast na pořádané akci. Věříme, že se akce líbila nejen dětem, ale i rodičům.
Tímto bychom chtěli poděkovat společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny s r.o. a Karlu
Nesládkovi (KNO Stavby Klášterec nad Ohří), kteří poskytly finanční dary na tuto akci a K. Růžičkové ze Chban za poskytnutí věcných darů. DĚKUJEME.

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již rok 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
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DNE 10. ČERVNA 2017

Dne 10.6.2017 se konalo vítání občánků v obřadní síni ve Chbanech. Mária Schlöglová a Monika Mederová byly přivítané zástupkyní SPOZu paní Lenkou Brůhovou 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.

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 25.6.2017) 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).
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

Datum nálezu

2/2017

klíč na kroužku

dětské hřiště Chbany

30.3.2017

3/2017
4/2017

Klíče s přívěskem
Klíče

vedle lampy u ZŠ Chbany
na louce na čp. 23 -26
ve Chbanech

25.5.2017
30.5.2017
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SOUTĚŽ SKLENĚNÁ POPELNICE

Soutěž obcí v třídění odpadů každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve
spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.
V Ústeckém kraji vytřídil v roce 2016 v průměru každý obyvatel 39,8
kilogramů, což je meziroční zvýšení o téměř tři kilogramy papírů, plastů,
skla a nápojových kartonů proti roku 2015. Přestože je tento celkový výsledek pod průměrem ČR, tak například papír se v kraji třídí nadprůměrně a to o téměř celý kilogram na obyvatele a rok.
Musíme konstatovat, že obec Chbany se dostala mezi nejlepších 5
obcí v kategorii „obce nad 500 obyvatel“ a skončila na 4. místě (1. místo:
Blatno, 2. místo: Libčeves, 3. místo: Staré Křečany, 4. místo: Chbany, 5.
místo: Droužkovice).
Tímto bychom chtěli poděkovat občanům, kteří odpad třídí, jelikož
díky nim obec dosáhla takového úspěchu.

ČIŠTĚNÍ NECHRANICKÉ PŘEHRADY

Dne 13.5.2017 proběhl již 10. ročník akce s názvem „Čištění Nechranické přehrady 2017“, kterou organizuje Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz. Obec Chbany se v posledních
letech rovněž na akci podílela formou poskytování finančních darů na zajišťování této akce.
Letošního ročníku se zúčastnilo 76 dobrovolníků z řad rybářů i široké veřejnosti, kterým náleží
uznání za projev skutečného zájmu o ochranu životního prostředí. Všechny skupiny sesbíraly a připravily k odvozu 128 pytlů odpadků a jiného objemného odpadu (včetně 5 pneumatik) o celkové
hmotnosti 4,26 tun, což lze hodnotit jako příkladný výkon.
Za uplynulé ročníky včetně letošního bylo tedy celkem sesbíráno bezmála 3500 pytlů odpadků a
jiného objemného odpadu o součtové hmotnosti 45,36 tun.

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. (týkajícím se účastníků trhu s elektřinou) a písm. d), bod 6.
(týkajícím se výroben), zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
 dne: 10.07.2017 od 08:00 hodin do 11:00 hodin v lokalitě: Chbany - část obce: Poláky
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient. bez ulic: 101, /109, /153, 1/2, 18, 67, 73, 76/22, 76/98,
78, 90, 91, 92, 101, 108, 116, 123, 125, 131, 135, 138, 144, 147, 150, 164, 165.
 dne: 10.7.2017 od 11:30 hodin do 14:30 hodin v lokalitě: Chbany – část obce: Vadkovice
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient. bez ulic: 27/13, 27/15, 27/43, 71, 79/158, 79/160, 81.
ČEZ Distribuce, a.s.
Chbanské noviny
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OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. (týkajícím se účastníků trhu s elektřinou) a písm. d), bod 6.
(týkajícím se výroben), zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne: 28.07.2017 od 07:30 hodin do 16:30 hodin a dne: 9.8.2017 od 7:30 hodin do 16:30 hodin
v lokalitě: Chbany - část obce: Chbany, Přeskaky, Roztyly, Soběsuky
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.
 část obce: Chbany: 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
 část obce: Přeskaky: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20,
 část obce: Roztyly: 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
 část obce: Soběsuky: 26, 32, 38, 40, 41.
ČEZ Distribuce, a.s.
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Podbořany, Masarykovo náměstí, dne 16.6.2017 od 16:00 hodin a dne 17.6.2017 od 12:00 hodin:
Podbořanské letní slavnosti – na uvedené akci vystoupí např. Laura a její tygři, Míša Nosková,
Pavel Calta, Petra Janů s kapelou a mnoho dalších. Vstupné na akci je zdarma.
 Františkánské zahrady v Kadani, dne 17.6.2017 od 13:00 hodin: Pivní slavnosti - Oslava národního nápoje, kultivace jeho požívání a obecná pivní osvěta spojená s propagací malých pivovarů –
to je hlavní motiv již šestého ročníku kadaňských pivních slavností. V areálu Františkánského kláštera se tentokrát setká 8 pivovarů, jejichž cca 30 piv se utká o přízeň diváků v soutěži „O zlatou
zátku“. Ke vstupence v ceně 50 Kč obdrží návštěvníci i třetinovou sklenici a za pivní groše si budou
moci koupit pivní vzorky. Ochutnávat se bude ovšem i z oblasti gastronomie a bohaté kulturní nabídky. Chybět nebude možnost projížďky na koni ani ukázka vaření středověkého piva. O děti bude
postaráno v dětském koutku. Akci zakončí slavnostní vyhlášení výsledku diváckého hlasování o
nejlepší pivo. Pozor! Pivo Vám bude nalito pouze do speciálních sklenic, které si můžete zakoupit
u vstupu. Ke zpříjemnění atmosféry zahraje krušnohorská folková kapela Stráníci, skotský rock'n'rollový nářez Claymore a rozmanité akustické uskupení Potokap. Vstupné: 50,-Kč se sklenicí /
30,-Kč bez sklenice.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 19.6.2017 od 20:00 hodin: Tehdy spolu - Příběh vypráví o mladé Židovce Terezce Zágorové, která se na Valašsku ukrývá před hrozbou deportace v období II. světové
války. Terezka přijíždí na Valašsko z Plzně ke své tetě na vesnici. Snaží se zapadnout do nového
prostředí, poznává tradiční řemesla, tradice, domácí zvířata a také zde prožívá svoji první dětskou
lásku. Avšak tíha válečné doby doléhá i na venkov a dívka si musí dávat pozor, aby její tajemství
nikdo neodhalil. Historický/ Poetický/ Česko/ 2017. Vstupné: 120,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 23.6.2017 od 21:30 hodin: Z Paříže do Paříže – Dva malí bratři Maurice
a Joseph utíkají z Paříže na jih Francie. Neprožívají však obyčejné klukovské dobrodružství – jsou
totiž židé a žijí v nacisty okupované zóně. Jejich cesta je jedinou možností, jak si můžou zachránit
život (film se natáčel také v Žatci). Drama/ Válečný/ Francie/ Kanada/ Česko/ 2017. Vstupné: 100,Kč.
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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:

 TRADE REALITY s.r.o. – Aukční vyhláška pro prodej stavebního pozemku – zahrady v obci
Poláky,
 MěÚ Kadaň – Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/225, II/568, III/22512, III/2253 a III/2252 dne 8.7.2017 od 12:00 hodin do 18:30
hodin z důvodu cyklistické části závodu „Hopman triatlon 2017“,
 Obec Chbany – Závěrečný účet obce Chbany za rok 2016,
 Obec Chbany – Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Chbany dne 26.6.2017,
 Obec Chbany - Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 30.5.2017,
 Ústecký kraj – Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016,
 Ústecký kraj – Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018-2022,
 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).
RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Zapečený kuřecí plátek se
smetanovými tvarůžky (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: větší kuřecí prso, 3 kolečka tvarůžků,
3-4 lžíce smetany, lžička hořčice, sůl, pepř, chilli,
mletá paprika, olej.
Kuřecí prso nařízneme podélně a rozevřeme
jako knihu. Přes mikrotenový sáček naklepeme,
osolíme, opepříme a poprášíme lehce paprikou.
Tvarůžky nastrouháme a smícháme se smetanou, hořčicí a špetkou chilli. Maso opečeme z obou
stran, z každé asi 3-4 minuty, podle síly masa.
Hotové maso přendáme do pekáče a potřeme
připravenou směsí. Vložíme do trouby pod rozehřátý gril na chvilku, jen co se sýr začne roztékat. Ihned podáváme. Dobrou chuť.
SLOVO STAROSTY

Jak jste si mohli povšimnout, v obci Chbany a v obci Vadkovice byly již osazeny nové autobusové zastávky. Obec Chbany již vyměnila 4 autobusové zastávky za finanční podpory společnosti
ČEPS, a.s., za což jim patří naše poděkování. V příštím roce by obec ráda vyměnila také zastávky
v obci Přeskaky a druhou na hlavní silnici v blízkosti obce Malé Krhovice.
Protože se na obec obracejí občané s různými stížnostmi a dotazy, rád bych na některé poukázal
i zde:
Chbanské noviny
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- Neposekané pozemky (nálety, vysoká tráva apod.) – obec Chbany má sice vydanou vyhlášku č.
5/2008 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranství (což se týká povinnosti sekat pozemky minimálně 2x ročně), ale bohužel má tato vyhláška vymezení veřejné zeleně a
týká se to hlavně zeleně na veřejném prostranství v zástavbě. V ostatním případě by se dalo možná
tak poukázat na porušování zákona o rostlinářské péči. Tento delikt by pak řešil obecní úřad obcí
s rozšířenou působností, což je v našem případě Kadaň.
- Hluk v neděli či o svátcích (sekání trávy, dřeva, různé hlučné řemeslné práce) – § 1013 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, hovoří takto: „Vlastník se
zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné
podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním
poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se
přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň
obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“ Z uvedeného vyplývá, že nikdo by
se neměl chovat tak, aby to ostatní obtěžovalo. Bohužel v tomto ohledu musím konstatovat, že je to
jako vždy o lidech a těžko se tyto delikty prokazují, pokud se nejedná o opakovaný přečin. Problém
s hlučností je bohužel hlavně o sousedských vztazích, soused by měl tolerovat souseda, že je neděle
a to, co si mohl udělat v týdnu odpoledne nebo v sobotu, nebude nechávat zbytečně na neděli, aby
tím ostatní rušil. A samozřejmě i naopak by měl soused tolerovat souseda, že když v týdnu a v sobotu pršelo, tak si soused musí dříví někdy pořezat a trávu posekat. Samozřejmě by se to nemělo ze
slušnosti dělat v osm ráno, stejně jako v pravé poledne v neděli. Ano, obec by mohla vydat obecně
závaznou vyhlášku a lidem nařídit nedělní klid, ale myslím si, že v tomto ohledu se jedná skutečně
o krajní řešení a lidé by se měli v první řadě domluvit mezi sebou.
- Neplatiči v obecních bytech a jejich tolerování – ke všem dlužníkům je přistupováno stejně.
Každý člověk se může dostat do svízelné situace, a pokud je ochoten tuto chybu uznat, je dluh řešen
splátkovým kalendářem bez sankčních postihů. Pokud dlužník ale vytváří dluhy nadále a neřeší to,
dluh je po něm vymáhám soudní cestou a je zažádáno o soudní vystěhování. Bohužel neplatí to, že
když nájemci skončí nájemní vztah, může obec přijít a vystěhovat ho na ulici, musí být podána
žaloba a čekat než soud rozhodne. A rád bych uvedl, že dluhy za ně skutečně neplatí nájemci. Samozřejmě zálohy musí být placeny, ale ty jsou hrazeny z rozpočtu obce a pak jsou nadále vymáhány. Je pravda, že tyto peníze poté chybí jinde a nemohou se např. použít dále na rozvoj obce.
Určitě nejsou dluhy odpouštěny a jsou vymáhány i dlouhodobě. Pokud je dlužníkovi vydán platební
rozkaz a svůj dluh uhradí v plné výši + náklady právníka a exekutora, může požádat zastupitelstvo
o odpuštění poplatku z prodlení a je jen na zastupitelích, jak v tomto ohledu rozhodnou.
Závěrem bych chtěl opakovaně připomenout, že se blíž ;í období prázdnin a děti budou mít dostatek volného času, rád bych touto cestou požádal rodiče, aby svým dětem zdůraznili některé skutečnosti, které by mohly ohrozit jejich zdraví a život:
1) pravidla silničního provozu – přecházení přes silnici, jízda na kole (přilba), hraní míčových her
na komunikacích,
2) koupání – rybníky ve Chbanech a v pískovně nejsou určeny pro koupání veřejnosti, zejména
nejmladší děti se zde koupají bez dozoru dospělých!!!
3) vandalismus – poškozování cizího majetku a zeleně,
4) všeobecná bezpečnost – lezení dětí po stromech, do neznámých míst, hraní si s ohněm apod.
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.
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