C h b a n s ké n ov i ny

7/2020 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
VÝTAH Z 2/2020 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
22.6.2020

Dne 22.6.2020 od 17:15 hodin se uskutečnilo druhé zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto
roce. Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Chbany za rok 2019 bez výhrad, Účetní závěrku
obce Chbany za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019 bez výhrad a Účetní závěrku
Základní školy a Mateřské školy Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019 bez výhrad. Dále schválili Rozpočtové opatření č. 1/2020.
Dále došlo ke schválení skutečné ceny tepelné energie pro rok 2019 pro ÚT pro výrobce Služby
obce Chbany s.r.o. ve výši 504,35Kč/GJ bez DPH, tedy 580,00Kč/GJ s DPH a skutečné ceny tepelné energie pro rok 2019 pro TV pro výrobce Služby obce Chbany s.r.o. ve výši 504,35Kč/GJ bez
DPH, tedy 580,00Kč/GJ s DPH. Též se schválila kalkulace ceny tepelné energie pro rok 2020 pro
ÚT pro výrobce Služby obce Chbany s.r.o. ve výši 536,36Kč/GJ bez DPH, tedy 590,00Kč/GJ s DPH
a kalkulace ceny tepelné energie pro rok 2020 pro TV pro výrobce Služby obce Chbany s.r.o. ve
výši 536,36Kč/GJ bez DPH, tedy 590,00Kč/GJ s DPH.
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod par. č. 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11 v k.ú.
Chbany na základě smlouvy č. 217/2019 mezi obcí Chbany a Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Dále zavazující a omezující podmínky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uvedených ve Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 217/2019 mezi obcí Chbany a Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nakonec Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 217/2019 mezi obcí
Chbany a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, na par. č.
91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11 v k.ú. Chbany.
Také byl schválen Bezúplatný převod par. č. 253/3 v k.ú. Chbany na základě smlouvy č. 33/2020
mezi obcí Chbany a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a
nakonec Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 33/2020 mezi obcí
Chbany a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, na par. č.
253/3 v k.ú. Chbany.
Byl snížen příspěvek ve výši 145 tis. Kč v roce 2020 Základní škole a Mateřské škole Chbany,
okres Chomutov, příspěvkové organizaci (příspěvek na teplo z částky 300 tis. Kč na částku 155 tis.
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Kč) a udělila se výjimka z počtu žáků pro školní rok 2020/2021 Základní škole a Mateřské škole
Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace.
Došlo ke schválení bezúplatného převodu p.p.č. 230/3, 231/4, 230/5 a 77/24, vše v k.ú. Chbany,
od Státního pozemkového úřadu. Zastupitelstvo schválilo převzetí pozemků p.p.č. 327/1 a 327/6
v k.ú. Přeskaky od Státního pozemkového úřadu s následujícími závazky:
- Pachtovní smlouva č. 39N18/42 – pozemky p.č. 327/1 a 327/6 v k.ú. Přeskaky,
- v projednávaném územním plánu je pozemek p.č. 327/1 v k.ú. Přeskaky částečně veden jako plocha ÚSES – je zde navržen nadregionální biokoridor NRBK K42 osa T viz vyjádření Městského
úřadu Kadaň ze dne 10.10.2019,
- dne 3.4.2019 bylo vydáno souhlasné stanovisko k záměru stavby „V430/830 – zdvojení vedení“
pro společnost ČEPS Invest, a.s., které bylo doplněné stanoviskem ze dne 4.9.2019 – pozemek
p.č. 327/6 v k.ú. Přeskaky.
Schválila se Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Chbany a Nemocnicí Kadaň s.r.o. na částku
24.282,-Kč, která je určena na provoz nemocnice a Darovací smlouva na částku ve výši 6.280,-Kč
mezi obcí Chbany a Chomutovskou knihovnou, příspěvkovou organizací, určenou na nákup knih
do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb. Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč na provoz Linky bezpečí, z.s.
Udělila se výjimka na základě zákona č. 191/2008 Sb. pro výstavbu novostavby rekreačního objektu na p.p.č. 73/39 v k.ú. Poláky, schválila OZV č. 1/2020, o výjimečném zkrácení doby nočního
klidu a vzal se na vědomí Rozpočet sociálního fondu (na základě Směrnice obce Chbany č. 1/2019)
pro rok 2020 ze dne 20.2.2020.
Závěrem zastupitelstvo ověřilo ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní
plán Chbany není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu. Zastupitelstvo rozhodlo v souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Chbany ve znění dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce vydalo jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Chbany formou opatření obecné povahy dle předloženého návrhu.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHBANY ZA ROK 2019

Rozpočet obce Chbany na rok 2019 byl sestaven dle Metodiky tvorby a projednání rozpočtu
na rok 2019, dále z návrhů rozpočtů jednotlivých kapitol a obcí zřízené příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace a společnosti
Služby obce Chbany s r.o..
Schválený rozpočet byl během roku 2019 upravován rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu
6 opatření.
Obec Chbany provozuje hospodářskou činnost – Pohostinství Chbany, Pohostinství Poláky, Obchod Chbany a Partner pošta, kdy výsledek hospodářské činnosti za rok 2019 byla ve výši –
2.758.478,96Kč.
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Příjmy v roce 2019 byly celkem ve výši 21.752.270,54Kč. V příjmové části se úpravy týkaly
například neinvestičních přijatých dotací a příspěvků od Ústeckého kraje ve výši 160.942,00Kč
nebo dotace od úřadu práce ve výši 817.883,00,00Kč. Běžné výdaje byly ve výši 15.478.884,50Kč
a kapitálové výdaje ve výši 3.555.417,28Kč.
Vybrané akce provedené v roce 2019 byly např. Rekonstrukce komunikace Poláky ve výši
3.486.284,28Kč, Herní prvky pro seniory v obci Poláky ve výši 64.893,00Kč, Pouťový festival a
motorkářský sraz ve výši 653.620,08Kč, apod.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech a pokladnách byl k 31.12.2019 ve výši
2.350.178,28Kč. Výsledek hospodaření obce za rok 2019 skončil převahou příjmů nad výdaji.
Obec má pohledávky ve výši 3.030.109,83Kč, kdy nejvyšší nedoplatky jsou za nájemné dle Příkazní smlouvy za byty/nebyty, která má ve správě společnost Služby obce Chbany s r.o. + poplatek
za odpad. Ostatní závazky jsou ve výši 2.446.969,08Kč.
Obec poskytla neinvestiční příspěvky ostatním organizacím, např. Vodní záchranné službě ve
výši 35.000,00Kč, Mikroregionu Nechranicko ve výši 1.872,00Kč, příspěvek Nemocnici Kadaň ve
výši 23.142,00Kč, atd. a neinvestiční příspěvky Základní škole a Mateřské škole Chbany ve výši
712.970,00Kč.
Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov,
příspěvková organizace: Tato příspěvková organizace zřízená obcí měla na rok 2019 vyrovnaný
rozpočet, kdy rozpočtované příjmy a výdaje činily 5.245 tis. Kč. Skutečnost za rok 2019 byla: výnosy – 5.245 tis. Kč, náklady 5.067 tis. Kč. Výsledek hospodaření činil 178.293,06Kč. Ve všech
položkách se jedná o nejnutnější výdaje zajišťující výuku a provoz školy. Výsledek hospodaření
Základní školy a Mateřské školy Chbany za rok 2019 byl vzat na vědomí a návrh na rozdělení
výsledku hospodaření za rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.1.2020.

Hospodaření společnosti Služby obce Chbany s r.o.: Tato společnost je v 100% vlastnictví obce
Chbany. Účetní jednotka vykazuje k 31.12.2019 úhrnnou hodnotu aktiv celkem ve výši 11.296 tis.
Kč, cizích zdrojů ve výši 8.353 tis. Kč a hospodářský výsledek po zdanění je ve výši 311 tis. Kč.
Celková hodnota majetku byla k 31.12.2019 ve výši 11.078 tis. Kč, odpisy k tomuto majetku jsou
v celkové výši 3.393 tis. Kč. Služby obce Chbany s.r.o. mají 2 úvěry v celkové výši 4.287 tis. Kč.
Byl proveden audit na základě předložené účetní uzávěrky sestavené na základě českých účetních
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019,
a přílohy této účetní uzávěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace. Dle názoru auditorské firmy (LN-AUDIT s r.o., Na Valích 510, Louny, IČ:
25408232, OR Ústí nad Labem, odd. C, vl. 16000) účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz
aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.
Obec pověřila provedením přezkoumání hospodaření společnost LN-AUDIT s r.o., který provedl
přezkoumání hospodaření naší obce ve dnech 25.9.2019, 17.1.2020 a 24.1.2020.
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Závěr zprávy: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, aby ve zprávě byl uveden závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení
vyžaduje, aby ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření bylo uvedeno, zda při přezkoumání
hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich
významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření obce Chbany jako celku. Při přezkoumání
hospodaření obce Chbany za rok 2019 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

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
2/2020

Popis nálezu

Místo nálezu

Náušnice (bižuterie)
v bílé krabičce

Mezi čp. 27 a čp. 28 ve Chbanech

Datum nálezu
14.2.2020

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
14.8.2020.

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 26.7.2020) 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 na Poště ve Chbanech.
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 krabičky
ecocheese, která je umístěna v Obchodě Chbany).
Nově lze v obci také odevzdávat malé a velké elektrospotřebiče. Sbírají se ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, apod. Přinést můžete i televize a monitory, rádia, počítače, mobily apod. ZDARMA lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.
Malé elektrospotřebiče se odevzdávají na Obecním úřadě ve Chbanech v úřední dny (pondělí a
středa od 7:30 do 17:00 hodin, polední přestávka od 11:30 do 12:30 hodin) a velké spotřebiče po
telefonické domluvě na tel. 474 392 022. Uvedená možnost platí i pro chataře!!!
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RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Nadýchanou bublaninu s
meruňkami (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 5 vajec, 250g polohrubé mouky, 150g moučkového cukru, 250g změklého másla, citrónová kůra, 1 prášek do pečiva, 100ml mléka, meruňky, vanilkový cukr, moučkový cukr na posypání.
Pokrájené máslo, moučkový cukr a žloutky
vyšleháme metličkou do pěny. Přidáme nastrouhanou kůru a po trošce mléko. Pak střídavě přidáváme
polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva
a nakonec přidáme dotuha vyšlehaný sníh z bílků.
Těsto nalijeme do moukou vysypaného plechu a lehce rozetřeme do všech stran. Na těsto poklademe meruňky řeznou stranou nahoru a posypeme vanilkovým cukrem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme na 180°C do zlatova. (Špejlí
zkoušíme, zda se těsto na ni nelepí.)
Upečený moučník posypeme moučkovým cukrem a po vychladnutí nakrájíme na čtverce. Dobrou chuť.
KULTURNÍ DEN V OBCI POLÁKY

Posledních 8 let obec Chbany pořádala v obci Poláky každý srpen Pouťový festival a motorkářský sraz. Letos díky „koronavirové krizi“ a různým omezujícím opatřením pojala obec tuto akci
jinak (kdo sleduje dění kolem koronaviru, tak pochopí, proč jsme se k tomuto kroku rozhodli).
Dne 15.8.2020 se uskuteční v obci Poláky 3 kulturní akce.  Na všechny akce bude
tradičně vstupné ZDARMA. Parkovné je stanoveno 50,-Kč/ auto nebo 40,-Kč motorka.
A jaké akce se tedy v obci konají?
Pro filmové nadšence se opět v Kulturním domě Poláky koná výstava "Zlaté poklady
Hollywoodu". Jedná se o originál rekvizity opatřené certifikáty autentičnosti.
U komunikace v blízkosti železniční tratě se koná "Motorkářský sraz". Od 12:00 hodin je
připravena spanilá jízda, výstava vojenské techniky či se můžete pokochat výstavou motorek různých kubatur. I letos jsou připraveny soutěže a to "Hod pneu", "Sudotoč" či "Páka". Pro prvních
300 motorkářů je připravena limitovaná samolepka za 20,-Kč.
Na místním fotbalovém hřišti Poláky se koná od 11:30 hodin tradiční "Pouťový festival".
Můžete se těšit na stánky nejen s občerstvením, malování na obličej, airbush tetování, kolotoče,
apod. Odvážlivci mohou vyzkoušet elektrického býka. Jako každým rokem si můžete udělat
v HAPPY BOXU památeční foto z této akce za 50,-Kč. Celou akci moderuje: RADEK JIRGL.
Účinkující: INEKAFE, Eddie Stoilow, Like-it, Voxel, Robin Mood, MF a Křídla. Časový harmonogram bude zveřejněn na stránkách obce a v příštím čísle Chbanských novin.
Chbanské noviny
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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: Záměr pronájmu (k.ú. Poláky),
- Obec Chbany: Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 13.7.2020,
- 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 19.8.2019).

KONCERT KU PŘÍLEŽITOSTI SV. ANNY

Dne 25.7.2020 ve 14:00 hodin Vás srdečně zveme na houslový koncert v doprovodu klavíru,
který se uskuteční v kapli Sv. Anny ve Vikleticích. Můžete se těšit na české i světové evergreeny
v podání Marty Vondrašové.
V. Blatová a L. Brůhová

KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Kino Hvězda Kadaň, dne 17.7.2020 od 20:00 hodin: V síti - 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a
2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných kopiích dětských pokojíků, postavených ve filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži všech věkových kategorií, kteří je
na netu vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex prostřednictvím videohovoru,
posílá fotografie svých přirození, odkazy na porno nebo se dívky dokonce pokouší vydírat. Dokumentární film vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“ od castingu až
po osobní schůzky, kde se s predátory setkávají tváří v tvář pod dohledem ochranky a šesti skrytých
kamer. Predátorské taktiky se tak obracejí proti svým strůjcům a z lovců se stávají lovení. Dokumentární/ Česko/ 2019. Přístupné od 15 let. Vstupné: 100,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 18.7.2020 od 20:00 hodin: Bourák - Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho
má plný zuby. Ale i srdce. Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech,
kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V
jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života
ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Komedie/ Česko/ 2020.
Přístupné od 12 let. Vstupné: 120,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 18.7.2020 od 21:30 hodin: Případ mrtvého nebožtíka – Komedie, která
si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film využívá klišé kriminálního
žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu žánrových snímků z policejního prostředí, stal
podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace. Na scéně se objevuje major Prubner,
jeho nová kolegyně Skálová a detektivové Rorýs s Dymákem. Krimi/ Komedie/ Česko/ 2019.
Vstupné: 130,-Kč.
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 Kino Hvězda Kadaň, dne 19.7. a 22.7.2020 od 20:00 hodin: 3Bobule - Po mnoha sklizních...
Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru
s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se za dramatických okolností
po letech setkává s kumpánem Jirkou. Komedie/ Česko/ 2020. Vstupné: 130,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 19.7.2020 od 21:30 hodin: Bourák – obsah viz. výše. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 25.7.2020 od 20:00 hodin a dne 30.7.2020 od 17:00 hodin: Havel - Co
byste obětovali pro pravdu a lásku? Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších
osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní
život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné
vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou
Olgou. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva
v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou
ale až v druhém plánu, film Havel nabízí především velký, vzrušující a málo známý příběh, jakých
není ve světě mnoho. Drama/ Životopisný/ Česko/ 2020. Přístupné od 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 26.7. a 31.7.2020 od 21:30 hodin: Havel – obsah viz. výše. Vstupné: 70,Kč.
 Letní kino Žatec, dne 1.8.2020 od 21:00 hodin: 3Bobule - obsah viz. výše. Vstupné: 130,-Kč.
PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI POPLATKŮ

Obec Chbany tímto oznamuje, že se letos splatnost poplatků prodlužuje do 30.9.2020.
Jedná se o poplatek za psa a poplatek za odpad (jak pro trvale žijící osoby, tak pro chataře).
Zároveň se prodlužuje i splatnost za pronájem pozemků od obce Chbany (smlouvy nájemní
nebo pachtovní).
SLOVO STAROSTY

Jak jste si mohli povšimnout, v obci Chbany byly již instalovány celokovové fitness stroje nejen pro seniory, které obec pořídila za finanční podpory společnosti ČEPS, a.s. Jedná se o 2 stroje
a to „procvičování chůze“ a „šlapadlo dvojité s lavičkou. Stroj „procvičování chůze“ je určen ke
zvyšování pohyblivosti dolních končetin, zlepšování koordinace a rovnováhy těla, zvyšování kapacity srdce a plic, posilování nohou a hýžďových svalů. Stroj „šlapadlo dvojité s lavičkou“ je určeno
k posilování lýtkových a stehenních svalů, rehabilitace spodních končetin, obnovení svalových oslabení, zvyšování pohyblivosti kloubů. Zlepšuje krevní oběh a koordinaci nohou. Společnosti ČEPS, a.s. ještě jednou děkujeme za poskytnutí finančního daru a budeme doufat, že stroje v obci nějaký ten rok vydrží, aniž by je „navštívil“ nějaký vandal. V příštím roce by
obec chtěla opětovně požádat o finanční dar s tím, že by pořídila další prvky ve Chbanech.
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Na konci měsíce května proběhla v obci Chbany sběrová sobota. I když je na letácích uvedeno,
že se odpad předává z ruky do ruky, stále holt mají tendenci lidé vytvářet hromady dopředu. Smutné
na tom je fakt, že jsou to odpady, které mohou jinde odevzdat zdarma a obec za jejich likvidaci
musí platit. Sběrná sobota stála obci 42 tis. Kč + musela uhradit 12 tis. Kč za likvidaci pneumatik.
Při takových cenách se lidé nemohou divit, že v naší obci je poplatek 650,-Kč/osoba nebo 650,-Kč/
rekreační objekt. Musíme konstatovat, že to, co od lidí na poplatku obec vybere, rozhodně nepokryje
roční výdaje, které obec za odpady má. A to, že v jiných obcích a městech je poplatek levnější? To
není dáno tím, že by náklady za vývoz byly nižší než u nás, ale o tom, že si mohou dovolit z rozpočtu
toto financovat. Obec Chbany bohužel nemá ve svém správním území žádného velkého investora,
který by ročně přispíval obci vysokými finančními dary, které by pokrývaly uvedené výdaje.
Jak jste si mohli povšimnout, tak letos se nekoná přímo Pouťový festival a motorkářský sraz, ale
Kulturní den v obci Poláky. Dne 15.8.2020 se budou v obci konat 3 akce a to Výstava Zlaté poklady
Hollywoodu, Motorkářský sraz a Pouťový festival. Každá akce má své vyhraněné místo a čas, kdy
se koná. K této úpravě obec přistoupila z důvodu dnešních nařízení, kdy je povoleno konat akce do
1000 osob. Nesnažíme se nařízení obejít, jen se snažíme dát našim akcím šanci, aby se konat mohly.
Určitě můžeme říci, že se neshromažďuje u pódia na sebe namačkaných 1 000 osob, respektive že
by 1 000 osob bylo delší čas společně v kontaktu. Zvýšená hygienická opatření dodržuje obec každoročně – jsou zde stojany s dezinfekcí, bezdotykové mytí rukou a v neposlední řadě je možnost
využít WC i v pohostinství, kde je průběžně uklízeno. Toto bude samozřejmě dodrženo i letos. Vše
obec konzultovala i se zástupci Krajské hygienické stanice, pobočka Chomutov a právě i po konzultaci s nimi se obec rozhodla akce pořádat. Jsme názoru, že je na každém jedinci, zda se rozhodne
akce zúčastnit nebo ne. Koronavirus se nepřenáší vzduchem, tak se nedá hovořit ani o tom, že by
obec zbytečně vystavovala obyvatele Poláků nějaké zvýšené možnosti nákazy. Naše akce nejsou
s návštěvností desetitisíců lidí, jedná se o místní regionální akci. V tento den se mimo jiné konají
akce jak v Kadani, tak i v Žatci. Bohužel obec Březno se letos rozhodla Březenskou pouť nepořádat.
Z těchto důvodů letos neočekávejte, že bude jezdit zdarma kyvadlová doprava Březno-Chbany-Poláky.
V poslední době se na nás občané obracejí ve věci pomoci v řešení mezilidských vztahů se sousedy apod. Je nám sice tato skutečnost líto, ale není v naší kompetenci uvedené řešit. Obec Chbany
již neřeší přestupkovou komisi, ale má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s Městem Kadaň, která
za obec tuto komisi řeší. Proto doporučujeme v této záležitosti dávat podměty na daný odbor.
Opakovaně upozorňujeme občany na skutečnost, že úřední dny jsou na obci v pondělí a ve středu
a to od 7:30 hodin do 17:00 hodin (polední pauza od 11:30 hodin do 12:30 hodin). V ostatní dny je
úřad otevřen pro veřejnost jen po domluvě. Ve většině případů i v tyto dny jsou občané bez problémů obslouženi i bez objednání. Berte na vědomí, že musíme také vyřizovat záležitosti mimo
úřad a nemůžeme tu být k dispozici každý den. Ve větších městech, kde je i personálně větší obsazenost, je běžný jev, že mají stanoveny 2 úřední dny a 2 dny na objednání. Samozřejmě i v úřední
dny se může stát, že bude úřad uzavřen – obec má k dispozici pouze jednoho úředníka a i ten má
nárok na dovolenou nebo navštívit lékaře. O této skutečnosti se snažíme informovat vždy dopředu
– buď v novinách, anebo na stránkách obce. Děkuji za pochopení.
Jiří Hoření, starosta obce
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