C h b a n s ké n ov i ny

8/2020 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
ČASOVÝ HARMONOGRAM KULTURNÍHO DNE V OBCI POLÁKY

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.

Výstava „Zlaté poklady Hollywoodu“ (změna programu vyhrazena)
Kde: Kulturní dům Poláky
13:00 – 17:00 výstava originálů rekvizit z Hollywoodu

Program motorkářského srazu (změna programu vyhrazena)
Kde: u komunikace v blízkosti železniční tratě
12:00 hodin – Spanilá jízda
(po trase Poláky – Chbany – Vikletice – Poláky)
13:20 hodin – Soutěž „hod pneumatikou“,
15:05 hodin – Soutěž „sudo-toč“,
16:50 hodin – Soutěž „páka – první kolo“
18:35 hodin – Soutěž „páka – druhé kolo“
Pro prvních 300 motorkářů je připravena limitovaná samolepka za 20,-Kč.

Program Pouťového festivalu (změna programu vyhrazena)
Kde: hřiště Poláky u Nechranické přehrady
Moderuje: Radek Jirgl
12:15 hodin – Voxel,
14:00 hodin – LIKE-IT,
15:45 hodin – Eddie Stoilow,
17:30 hodin – MF,
19:25 hodin – Robin Mood,
21:10 hodin – Iné Kafe,
22:50 hodin – Křídla.
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.
NOVINKA: Možnost vyhlídkového letu vrtulníkem po okolí (stanoviště bude u parkoviště).
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OMEZENÍ PRŮJEZDU OBCÍ A SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA KOMUNIKACI

Dne 15.8.2020 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.

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU VE CHBANECH

Sdělujeme tímto, že ve dnech 13.8.2020 (čtvrtek), 14.8.2020 (pátek) a 17.8.2020 (pondělí) bude
uzavřen Obecní úřad ve Chbanech (tech. zajištění před a po festivalu). Děkujeme za pochopení.

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
3/2020

Popis nálezu

Místo nálezu

Náušnice (bižuterie)
v bílé krabičce
Klíč od vozu

Mezi čp. 27 a čp. 28 ve Chbanech

Datum nálezu
14.2.2020

Dětské hřiště Chbany

3.8.2020

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
14.8.2020.
3.2.2021

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 30.8.2020) 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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UZAVÍRKA NECHRANICKÉ HRÁZE

Dne 31.8.2020 (pondělí) a 9.9.2020 (středa) od 9:00 hodin do 12:00 hodin bude uzavřena Nechranická hráz v rámci akce týkající se vyzvednutí hradící tabule Segmentu II. Na mostě přelivového objektu bude umístěn speciální autojeřáb.
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.

INZERCE - PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 -229,-Kč/ks.
Prodej: 2. září 2020, Chbany – u Obec. úřadu - 14.30 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601 576
270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Šlehaná sekaná se zeleninou
a smetanou Rama (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 800g vepřové plece, 1 velká cibule, 250g uzené slaniny, 1 rohlík, 1 vejce, 1 smetana
Rama 15%, 1 červená kapie, 1 lžíce vegety, 2 lžíce
červené papriky, 3-4 stroužky česneku, pepř, sůl,
olej, hrst petrželky, 200g plátků slaniny.
Maso pomeleme, cibuli, kapii a uzenou slaninu nakrájíme na kostičky, česnek prolisujeme, rohlík pokrájíme na kolečka, zalijeme smetanou Rama a necháme ho zcela rozmočit.
Maso dáme do šlehací mísy s rozmočeným rohlíkem
ve smetaně a šleháme, až se všechno krásně spojí.
Na troše oleje osmažíme cibulku a přidáme kostičky
slaniny. Už jen chvilku smažíme a vše přidáme k
masu do mísy s paprikou, vegetou, kapií, česnekem, vejcem a petrželkou. Osolíme, opepříme a
necháme ještě prošlehat.
Z hmoty mokrýma rukama vytvoříme šišku, zabalíme do potravinářské fólie a dáme na chvíli do
mrazáku ztuhnout. Po chvíli vyndáme ztuhlou šišku, sundáme folii a obalíme plátky slaniny. Dáme
péct do pekáče s 2 lžícemi oleje a trochou vody, přikryté alobalem, 15-20 minut na 200 °C, potom
ztlumíme na 100 °C a pečeme cca 1 hodinu. Během pečení aspoň jednou zkontrolujeme a přelijeme
výpekem.
Hotovou sekanou necháme trochu vychladnout, nakrájíme na plátky a servírujeme s bramborem,
nebo i studenou s chlebem. Dobrou chuť.
Chbanské noviny

3

C h b a n s ké n ov i ny
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:
- Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška týkající se lesů),
- Ústecký kraj: Veřejná vyhláška (opatření obecné povahy) „2. aktualizace Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje“,
- MěÚ Kadaň: Rozhodnutí (územní rozhodnutí) „HRA – rozšíření a rekonstrukce II. etapa“,
- Obec Chbany: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů,
- Obec Chbany: Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků,
- Obec Chbany: Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 3.8.2020,
- 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).

KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Kino Hvězda Kadaň, dne 12.8.2020 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: 120,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 14.8.2020 od 21:00 hodin: 3Bobule – obsah viz. výše. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 14.8. a 16.8.2020 od 20:00 hodin a dne 22.8.2020 od 17:00 hodin:
Casting na lásku - Ústřední postavou romantické komedie Casting na lásku je neúspěšná herečka
Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrácí
angažmá v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Po kariérním neúspěchu přichází i osobní
– manžel jí začne podvádět a ani se to nijak moc nesnaží skrývat. S porážkou od života se ale Stela
nemíní smířit a rozhodně se nevzdá bez boje. Zapřisáhne se, že si stůj co stůj najde někoho, před
kým její manžel zbledne závistí. Zahájí tedy velkolepý konkurz na novou lásku. Začne se seznamovat, ale co schůzka, to výstřední a nepoužitelný nápadník a každé rande končí fiaskem. Najde nakonec Stela toho pravého? Nebo všichni pořádní muži už vymřeli? Komedie/Romantický/ Česko/
2020. Přístupné od 12. let. Vstupné 120,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 16.8.2020 od 21:00 hodin: V síti 18+ - Necenzurovaná verze V síti 18+
divákům velmi věrně zprostředkovává zkušenosti a pocity dětí zneužívaných na internetu. Zakryté
totiž zůstávají pouze tváře predátorů. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální
sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Ve věrných kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří je na netu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá většina
těchto mužů požaduje sex přes webkameru, posílá fotky svých penisů a odkazy na porno. Děti jsou
dokonce vystaveny vydírání. Dokumentární/ Česko/ 2019. Přístupné od 18 let. Vstupné: 100,-Kč.
 Františkánské zahrady Kadaň, dne 18.8.2020 od 17:00 hodin: Setkání s Jaroslavem Duškem Milí a drazí, ve velké radosti a hravosti s autentičností sobě vlastní,...v ryzosti slova a pohledu na
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svět...Vás všechny zveme na společné, humorné a laskavé setkání a sdílení bosého muže Jaroslava
Duška a jeho hosta, skvělého celostního lékaře MUDr. Jana Vojáčka. Energii prostoru doplní i vibrace a zvuková masáž Tibetských mís. Vstupné: 350,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 20.8., 22.8., 23.8., 26.8. a 28.8.2020 od 20:00 hodin: Šarlatán - Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně
nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného
lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek
léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým.
Životopisný/ Drama/ Česko/ Irsko/ Polsko/ Slovensko/ 2020. Přístupné od 12. let. Vstupné: 130,kč.
 Letní kino Žatec, dne 21.8.2020 od 21:00 hodin: Casting na lásku – obsah viz. výše. Vstupné:
120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 21.8.2020 od 20:00 hodin: V síti 18+ - obsah viz. výše. Přístupné od
18. let. Vstupné: 100,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 27.8.2020 od 21:00 hodin: Šarlatán – obsah viz. výše. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 27.8. a 29.8.2020 od 17:00 hodin a dne 29.8.2020 od 20:00 hodin:
Štěstí je krásná věc - Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak...
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude,
kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný loterijní
tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených
možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i
když se to některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší
výhrou v životě je láska. Komedie/ Česko/ 2020. Vstupné: 130,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 28.8. a 6.9.2020 od 21:00 hodin: Štěstí je krásná věc – obsah viz. výše.
Vstupné: 130,-Kč.
PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI POPLATKŮ

Obec Chbany tímto opakovaně 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).
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se ve středu 5. srpna přišli rozloučit s
paní Márií Kurejovou. Děkujeme také za projevy soustrasti. Rodina Sýkorová
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SLOVO STAROSTY

V dnešním slově starosty bych vás chtěl hlavně všechny pozvat na největší kulturní den v naší
obci a to na Pouťový festival, motorkářský sraz a výstavu, vše v obci Poláky. Program je již tradičně
sestaven pro širokou veřejnost. I letos se můžete zúčastnit soutěží, které budou pro návštěvníky
připraveny. Jedná se o soutěž „HOD PNEU“, která je rozdělena do mužské a ženské kategorie, poté
soutěž „SUDOTOČ“, která je smíšená a soutěž v páce, která pro zájem z řad žen je rozdělena na
mužskou a ženskou kategorii. A o co se soutěží? V „Hod pneu“ obě kategorie soutěží o poháry,
dárkové poukazy v hodnotě 1.000,-Kč, 500,-Kč a 300,-Kč do drogerie Rossmann a pivní dárkové
paky, které do soutěže daroval Žatecký pivovar. V sudotoči se soutěží o medaile, dárkové balíčky
z lahůdkářství Pefectly Delicious z Jirkova a pivní dárkové paky. V mužské kategorii „Páky“ se
soutěží o poháry, dárkové poukazy v hodnotě 2.000,-Kč, 1.000,-Kč a 500,-Kč do obchodu SPORTISIMO a pivní dárkové paky. V ženské kategorii „Páky“ se soutěží o medaile, dárkové poukazy
v hodnotě 1.000,-Kč, 500,-Kč a 200,-Kč do obchodu SPORTISIMO a pivní dárkové paky.

Pro návštěvníky těchto akcí připomínáme, že na akcích budou umístěny stojany s dezinfekcí,
bezdotykové mytí rukou a v neposlední řadě je možnost využít WC i v pohostinství, kde je průběžně
uklízeno. Každý prodejce stánku je povinen mít na viditelném místě umístěny dezinfekce. Doporučujeme všem návštěvníkům dodržovat přijatelný odstup a hlavně si akce v prví řadě užít. 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.
Upozorňujeme, že v Pohostinství Poláky bude dne 15.8.2020 cena piva upravena dle festivalu
– 35,-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 14.8.2010 (pátek) budou Pohostinství Chbany a Pohostinství v Poláky otevřeny pouze do 20:00
hodin. Dne 15.8.2010 (sobota) a dne 16.8.2020 (neděle) bude uzavřeno Pohostinství Chbany. Pohostinství Poláky bude uzavřeno dne 16.8.2020 (neděle). Děkujeme za pochopení.
Jiří Hoření, starosta obce
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