C h b a n s ké n ov i ny

8/2017 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
OMEZENÍ PRŮJEZDU OBCÍ A SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA KOMUNIKACI

Dne 19.8.2017 bude z důvodu konání poutě omezen průjezd obcí Poláky od cca. 8:00 hodin až do 24:00 hodin. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením (povede kolem
bývalého stavebního závodu v Polákách). Zároveň bude snížena rychlost před obcí Poláky na
hlavní trase Žatec – Kadaň a to hlavně z důvodu bezpečnosti. Mějte pro uvedené omezení
pochopení.
ČASOVÝ HARMONOGRAM FESTIVALU

Dne 19.8.2017 se v obci Poláky uskuteční POUŤOVÝ FESTIVAL A MOTORKÁŘSKÝ
SRAZ, který bude již tradičně probíhat na fotbalovém hřišti.
VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ BŘEZNO JE I LETOS ZAJIŠTĚNA ZDARMA KYVADLOVÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA MEZI BŘEZENSKOU POUTÍ A NAŠÍM FESTIVALEM (jízdní řád v dnešních novinách). AUTOBUS BUDE JEZDIT OPĚT PŘES
CHBANY!!!
Pouze tento den bude možné si v Kulturním domě Poláky prohlédnout výstavu fotografií Výstavba Nechranické přehrady, Letecké snímky CHBANSKA od roku 1938, Společenský život
obce Chbany do roku 1989. Výstava je otevřena od 13:00 hodin do 17:00 hodin.
Časový harmonogram festivalu na hřišti (jedná se o předběžný harmonogram, který může být
upravován):
 12:00 hodin – spanilá jízda,
 12:15 hodin – FROM,
 14:00 hodin – Wanastowi vjecy revival,
 15:45 hodin – Pekař,
 17:30 hodin – UDG,
 19:15 hodin – Eddie Stoilow,
 21:00 hodin – Jaksi Taksi,
 22:50 hodin – Guns N´ Roses Tribute.

Srdečně vás tímto všechny zveme.
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REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ŽATEC - KADAŇ

Od 15.8.2017 do 30.11.2017 bude probíhat rekonstrukce komunikace č. II/225 včetně propustků
a čištění příkopů. Jedná se o komunikaci na hlavní trase Kadaň – Žatec. Na uvedené komunikaci
bude upraven přechodný provoz (budou zde osazeny dopravní značky + dle potřeby semafory).
Dbejte proto v tomto období zvýšené bezpečnosti na této komunikaci.

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již druhou polovinu 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
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 27.8.2017) 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).
S předstihem informujeme občany, že dne 14.10.2017 proběhne jako každý rok sběrná sobota.
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

3/2017

Klíče s přívěskem

vedle lampy u ZŠ Chbany

25.5.2017
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RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Fazolovou pánev s klobásou
a vejci (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 400g konzerva červených fazolí v nálevu, 400g konzerva loupaných rajčat, 2 pikantní
klobásy, 1 cibule, 3 stroužky česneku, 2 lžíce oleje,
50 -70g slaniny, 2 lžíce mleté papriky, 3-4 vejce.
Oregano, bazalka, špetka chilli, špetka cukru, pepř,
sůl, jarní cibulka.
Cibuli a česnek nakrájíme nadrobno, slaninu
na kostky. Slaninu opečeme na oleji, přidáme cibuli
a po zrůžovění i česnek. Klobásy nakrájené na kolečka přidáme do pánve a po krátkém opečení přisypeme papriku. Zamícháme a vlijeme rajčata. Přidáme všechno koření, osolíme a vaříme asi 10 minut. Přisypeme scezené fazole a prohřejeme. Pánev dochutíme cukrem, chilli a vyklepneme vejce. Pánev přikryjeme a necháme vejce zvolna ztuhnout tak, aby žloutky zůstaly měkké. Nakonec vše posypeme zelenou natí cibulky. Dobrou chuť.

KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Letní kino Žatec, dne 13.8.2017 od 21:00 hodin: Svět podle Daliborka - Lakýrníkovi Daliborovi K. táhne na čtyřicítku, přesto stále bydlí se svojí matkou Věrou. Natáčí amatérské horory a
skládá rozezlené písně, má rád PlayStation a Facebook. A obdivuje Adolfa Hitlera. V hledání plnohodnotného vztahu k ženě byl dosud neúspěšný, snad mu tedy trochu radosti přinese alespoň Jana,
nová známost ze sousedství. Český dokumentarista Vít Klusák přichází se stylizovaným portrétem
něžného neonacisty z Prostějova, který ač nikdy nikoho neudeřil, nesnáší ledacos: svoji práci, cikány, Židy, uprchlíky, homosexuály, Merkelovou, pavouky i zubaře. Irituje ho i nový matčin přítel
Vladimír, přestože podbízivě utrousí, že by z cikánů nejradši udělal asfalt. Dalibor totiž nesnáší svůj
život, jenže neví, co v něm změnit. Do stejné míry sžíravě absurdní a ledově mrazivá tragikomedie
přibližuje radikální světonázor „obyčejných slušných lidí". A když už se zdá, že ve své palčivosti
nemůže jít dále, vyvrcholí zcela nekompromisním způsobem. Dokumentární/ Česko/ 2017.
Vstupné: 100,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 17.8., 18.8.2017 od 17:00 hodin a od 20:00 hodin, dne 19.8., 20.8.,
23.8., 25.8., 27.8., 30.8.2017 od 20:00 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. Eda má před sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž
svět je naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta k hledání odvahy, ale také k nečekaným
rodinným tajemstvím, která vyplouvají na povrch. Svět dětí a dospělých se sbíhá v hledání odvahy
a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být totiž nejtěžší prokázat odvahu vůči vlastní rodině.
Film vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka a tematicky zapadá do tetralogie
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filmů Kolja, Obecná škola a Vratné lahve, které vyprávějí příběh jednoho muže na pozadí dějinných
událostí 20. století. Drama/ Válečný/ Komedie/ Historický/ Česko/ 2017. Vstupné: 130,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 19.8.2017 a 25.8.2017 od 21:00 hodin: Po strništi bos – obsah viz. výše.
Vstupné: 130,-Kč.
 Město Kadaň, dne 26.8.2017 od 10:00 hodin: Císařský den - Již 25. ročník tradiční historické
slavnosti je zde! Přijďte si připomenout návštěvu římského císaře a českého krále Karla IV. v Kadani v roce 1367! Po celý den pro Vás bude připravený bohatý program na náměstí a pro děti i na
hradbách, kde se vydají na pouť, na které budou plnit "Sedmero rytířských ctností". Vstupné:
zdarma.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 31.8.2017 od 17:00 hodin: Hurvínek a kouzelné muzeum - legendární
hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač
Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu
proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě
v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká
největší dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro
přátelství, aby zachránil „taťuldu“, ale i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána
loutek. Animovaný, Komedie/ Česko. Vstupné: 150,-Kč.
 Město Žatec, dne 1.9.2017 od 18:00 hodin a dne 2.9.2017 od 12:30 hodin: Dočesná – Slavnosti
chmele a piva s nejdelší tradicí v ČR. 4 pódia, více jak 45 pivovarů. Vystoupí: Vojtěch Dyk a BSide Band, Hana Zagorová s kapelou, Ivan Král s kapelou, Mandrage, Voxel, Citron + Láďa Křížek
+ Tanja, Skyline, Vypsaná fixa, Jelen, Eva a Vašek, Zrní a mnoho dalších. Vstupné: zdarma.

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

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

 Obec Chbany – Informace o možnosti nahlížení do dokumentace záměru „V412 – zdvojení vedení“ na OÚ Chbany,
 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 silnicích č.
III/22520, III/22422 a II/225 od 16.8.2017 od 8:00 hodin do 19.8.2017 do 8:00 hodin z důvodu
úplné uzavírky železničního přejezdu na silnici č. III/22520 Čejkovice – Sedčice – generální oprava
přejezdu,
 MěÚ Kadaň – Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č.
II/225, III/2251 a místních komunikacích v obci Poláky od 19.8.2017 od 9:00 hodin do 20.8.2017
do 9:00 hodin z důvodu konání akce „Pouťový festival a motorkářský sraz“,
 Obec Chbany - Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 19.6.2017,
 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).
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UZAVÍRKA NECHRANICKÉ HRÁZE

Dne 12.9.2017 (úterý) od 8:00 hodin do 14:30 hodin bude uzavřena Nechranická hráz v rámci
akce „VD Nechranice, bezpečností přeliv – oprava segmentu středního pole“.
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 při poslední uzavírce hráze došlo na poslední chvíli ke změně, doporučujeme případně
sledovat úřední desku obce, zda nedojde také ke změně. Uvedená plánovaná uzavírka byla hlášena
již v květnu 2017.
SLOVO STAROSTY

V dnešním slově starosty bych vás chtěl hlavně všechny pozvat na blížící se festival v obci
Poláky. Program je již tradičně sestaven pro širokou veřejnost. Věřím, že i při tomto ročníku se
sejdeme zase v tak hojném počtu jako na ročnících minulých.
Upozorňujeme, že v Pohostinství Poláky bude dne 19.8.2017 cena piva upravena dle festivalu
– 25,-Kč za 0,5l piva s tím, že nebude tento den točeno do skla, ale pouze do kelímků. Taktéž limonády budou prodávány v pet lahvích (uvedené opatření je z důvodu bezpečnosti návštěvníků festivalu – někteří jedinci si odnášeli skla ven a „ze srandy“ je rozbíjeli). Děkujeme za pochopení. Dne
19.8.2017 (sobota) a dne 20.8.2017 (neděle) bude uzavřeno Pohostinství ve Chbanech. Pohostinství
v Polákách bude uzavřeno dne 20.8.2017 (neděle).
Ke konci měsíce července došlo k rekonstrukci ordinace praktického lékaře ve Chbanech. Rekonstrukce byla naplánovaná hlavně z důvodu dodržení hygienických norem, které jsou pro chod
ordinace nutné.
Od 9.8.2017 mají být vypláceny přeplatky za vyúčtování služeb obecních bytů ve Chbanech +
v Polákách za rok 2016. Jelikož uvedený den bude z důvodu výpadku elektřiny obecní úřad uzavřen, budou přeplatky vypláceny již od 8.8.2017. Prosíme nájemce, ať si své přeplatky vyzvednou
co nejdříve. Ve dnech 17.8.2017 a 18.8.2017 nebudou přeplatky vypláceny a to z důvodu přípravy
festivalu. Děkujeme za pochopení.
Jelikož je zde již druhá polovina prázdnin, opětovně apelujeme hlavně na rodiče, aby si hlídali
své děti. Ve Chbanech se opakovaně pohybují děti v blízkosti hlavní komunikace a jejich přecházení a přebíhání je často velmi nebezpečné. A to nemluvíme o tom, že „z nudy“ ničí obecní majetek,
hlavně co se týče vytrhávání kytek a keříků před obecním úřadem. Uvědomte si, že před obecním
úřadem jsou umístěné bezpečnostní kamery a vše je zaznamenáváno.
Jak již bylo zmíněno, dne 9.8.2017 bude přerušena dodávka elektřiny v obci Chbany. Z uvedeného důvodu bude uzavřen ve Chbanech obecní úřad, pošta, obchod. Pohostinství ve Chbanech
bude otevřeno od 17. hodiny. Děkujeme za pochopení.
Závěrem jen podotýkám, že dnešní brzké vydání Chbanských novin je hlavně z důvodu příprav
na pořádání festivalu. Noviny i nadále budou vycházet až po 10. dni běžného měsíce.
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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KYVADLOVÁ DOPRAVA

Ve spolupráci s obcí Březno dne 19.8.2017 (sobota) zajištěna ZDARMA kyvadlová doprava
mezi Historickou poutí Březno a Pouťovým festivalem a motorkářským srazem Poláky.
Z:

HISTORICKÁ POUŤ BŘEZNO

DO: POUŤOVÝ FESTIVAL A MOTORKÁŘSKÝ SRAZ POLÁKY
ODJEZD Z BŘEZNA
BŘEZNO
od rybníka
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Z:

CHBANY
aut. zastávka
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15

POLÁKY
hřiště
13:25
14:25
15:25
16:25
17:25
18:25
19:25

POUŤOVÝ FESTIVAL A MOTORKÁŘSKÝ SRAZ POLÁKY

DO: HISTORICKÁ POUŤ BŘEZNO
ODJEZD Z POLÁKŮ
POLÁKY
od hřiště
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
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CHBANY
aut. zastávka
13:40
14:40
15:40
16:40
17:40
18:40
19:40

BŘEZNO
u rybníka
13:55
14:55
15:55
16:55
17:55
18:55
19:55
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