C h b a n s ké n ov i ny

9/2020 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
KULTURNÍ DEN V OBCI POLÁKY

Již podeváté obec Chbany připravila pouťový festival s bohatým kulturním programem,
který volně navazuje na bývalé moto srazy
místních nadšenců motorek. Program byl opět
sestaven pro širokou veřejnost. Kulturní den
v obci Poláky zahájila již tradiční spanilá jízda,
kterou jelo přes 250 motorek a čtyřkolek (celkově bylo za celou akci registrováno 371 motorek a čtyřkolek).
Koncertní maratón zahájil svým vystoupením český folk-popový zpěvák a písničkář
Voxel. Na začátku roku 2012 publikoval pod jménem Voxel singl V síti s textem Xindla X, ke kterému zanedlouho vyšel i videoklip. V březnu 2013 byl vyhlášen jako objev roku na hudebních cenách Óčka. V rámci cen Český slavík Mattoni 2014 vyhrál v kategorii „Hvězda internetu“ a získal
nominaci i v kategorii objev roku. Na začátku roku 2015 podnikl několik koncertních turné s kapelami O5&Radeček a UDG. Mezi jeho nejznámější skladby patří: V naší ulici, Trip, Jednou či zmiňovaná V síti. Tyto písně zazněly samozřejmě i u nás na festivalu.
Dalším účinkujícím byla kapela Like-It. Tato kapela pochází z Třebíče. Do širšího povědomí se
dostala díky písni Nádech, která byla a stále je ke slyšení ve většině tuzemských rádií. Mezi jejich
další úspěchy se zařadil singl Mrazí, který byl taktéž zařazen do playlistů českých rádií, a navíc
zazněl i ve filmu Špindl 2. Kapela má za sebou desítky festivalových vystoupení a dvě turné jako
předkapela Chinaski. V tomto roce chystají své první album.
Dalším vystupujícím byla nám již
známá hudební skupina Eddie Stoilow, která již neodmyslitelně k našemu festivalu sedm let patří. Celý životopis této kapely se táhne už od roku
2000. Kapela vydala již 4 řadové
desky, poslední v roce 2016 s názvem
Jupiter. Do povědomí posluchačů se
kapela dostala svými největšími hity
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Baby, Frozen, Floating, či hitem Hey you, či hitem Sun is shining, které
samozřejmě zazněly i na festivalu v Polákách. V roce 2019 kapela
uskutečnila evropské turné s kapelou The Rasmus (18 zastávek po celé
Evropě). Bohužel 1.4.2020 odešli z kapely 4 členové z 5. Nicméně
v obci Poláky zahráli v původním složení a od obce obdrželi vzpomínkovou plaketu za dlouholetou spolupráci na našem festivalu. Kapele
děkujeme za dlouholetou spolupráci, u nás budou vždy vítaní.
Dalším účinkujícím byla slovenská pop-punková kapela MF, která
vznikla již v roce 2002 v Novém městě nad Váhom. Za sebou má
množství koncertů na Slovensku, ale i v České republice. V roce 2009
vydali své první oficiální album Nabité. V roce 2017 absolvovali jako
předkapela vánoční tour s kapelou Iné Kafe. Na akci zazněli jejich hity
např. NVNN, Strácam sa či jejich nový singl Staré časy.
Po lehkém dešti vystoupil na festivalu Robin Mood. Za tímto jménem se skrývá producent, kytarista a nově zpěvák Jakub Lenz, který dlouhodobě spolupracuje s
dvojicí Paulie Garand a Kenny Rough. Od
roku 2017 byl členem kapely Eddie Stoilow,
kde zastával post kytaristy. Předtím doprovázel Marka Ztraceného či Zbyňka Drdu.
V roce 2019 vydal své debutové album Na
měsíc. Na většině písniček z desky se podílel
producent Kenny Rough, kterého Mood
dobře zná z libereckého hudebního světa. Podobně jako na známých singlech Gravitace
nebo Mizim se Robin Mood i na albu prezentuje moderním popovým zvukem a písničkami, které se dobře pamatují, ale nejsou
zbytečně vlezlé. Tyto singly a mnoho dalších
zazněly i u nás na festivalu a Robin Mood sklidil zasloužilý potlesk.
Dalším účinkujícím byla slovenská punkrocková hudební skupina Iné Kafe. Tato kapela byla
založena v roce 1995. V roce 1998 vzniklo první album, které si členové museli vydat sami. Po
úspěšném turné podepsali smlouvu s nahrávací
společností a v roce 1999 vyšla deska Čumil. O
rok později se skupina v podstatě rozpadla. Zpěvák Vratko Rohoň nahradil celou sestavu a
vzniklo album Je tu niekto, které kapele vyneslo
platinovou desku. V roce 2001 vyšla deska Príbeh a z kapely odešel kytarista. Iné Kafe zůstalo
tříčlenné. Opět získali platinovou desku a taky
bronzového slavíka. Po turné s českou skupinou
Kabát už se kapela prosadila i v Česku. Ačkoli
další alba a především singl Spomienky na
budúcnosť měli úspěch, v roce 2006 Iné Kafe
ukončilo existenci. Frontman Vratko se totiž rozhodl věnovat svému civilnímu povolání dopravního
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pilota. Kapela bez něj pokračovat nechtěla. Po dvou rozlučkových koncertech se rozhodli v roce
2010 pro comeback. Od té doby vydali další dvě alba a jednu kompilaci.
Na závěr vystoupila nová česká hudební skupina Křídla. Čtyřčlenná rocková skupina Křídla hraje největší hity českých, slovenských i zahraničních kapel. Na festivalu zazněly hity např. od
kapel Kabát, Divoký Bill, Desmod či Wohnout. Kapela byla pro mnohé velkým překvapením a
sklidila zasloužený potlesk. Letos se nám festival podařilo zakončit velkolepým ohňostrojem 

Akci moderoval s přehledem a vysokou profesionalitou Radek Jirgl. V pauzách si návštěvníci
festivalu mohli zasoutěžit v různých soutěžích o hodnotné ceny jako např. hod pneu, sudotoč či
v páce. A nesmíme opomenout zmínit i fakt, že i letos si mohli návštěvníci festivalu udělat památeční foto v HAPPY BOXU nebo zkusit rodeo býka.
Za zmínku zajisté stojí i ojedinělá výstava „Zlaté poklady Hollywoodu II“, která se konala
v Kulturním domě Poláky. Jednalo se o 11 exponátů – originál rekvizity opatřené certifikáty autentičnosti. Konkrétněji věci z filmů Karlík a továrna na čokoládu, Robin Hood, Rivalové, Poslední Samuraj a Alexandr Veliký.
Velké díky si za dokonalé ozvučení pódia a celého prostoru zaslouží Víťa Martin Veselý se
svými techniky.
Obec Chbany by tímto ještě jednou chtěla poděkovat sponzorům uvedené akce.

DĚKUJEME!!!
Hlavní partner festivalu

Další sponzoři: Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Petrom Stavby a.s., Pol-Agro s.r.o. (Poláky), KNO Stavby s.r.o. (Klášterec nad Ohří), Elektroslužby Michal (Kadaň), MeGas – František
Branda (Chomutov), Hubert Mlejnek STIHL (Klášterec nad Ohří), Mattoni 1873, a.s., Petr Hansl –
PPcom Elektro (Kadaň), Marius Pedersen a.s. (Žatec), Žatecký pivovar, Tilio s.r.o. (Chbany),
JE7BOZA s.r.o., Prodejna PO – Lukáš Kříž (Chomutov), Johnny Servis s.r.o., Miloš Kudrnáč (soukromý zemědělec Žatec), Perfectly Delicious (Jirkov), MJM Rodinná realitní a personální agentura
s.r.o. (Kadaň), Statek Hořenice.
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UZAVÍRKA NECHRANICKÉ HRÁZE

Dne 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.

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU VE CHBANECH

Sdělujeme tímto, že ve dnech od 7.9.2020 do 11.9.2020 a od 21.9.2020 do 23.9.2020 bude uzavřen Obecní úřad ve Chbanech (čerpání dovolené). 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
3/2020
6/2020

Popis nálezu

Místo nálezu

Klíč od vozu
Dětská růžová kabelka

Dětské hřiště Chbany
Hřiště Poláky (po festivalu ze dne
15.8.2020)

Datum nálezu
3.8.2020
16.8.2020

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
3.2.2021
16.2.2021

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 27.9.2020) 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!!!
Chbanské noviny
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VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ DNE 1.9.2020
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE CHBANECH

Dne 1.9.2020 proběhlo v Základní škole ve Chbanech vítání prvňáčků s paní ředitelkou Mgr. Jiřinou Kříčkovou. Pro školní rok
2020/2021 nastoupili 4 prvňáčci, které slavnostně přivítala paní ředitelka společně s učitelkami. Přivítat školáky přišli i starosta a místostarostka obce Chbany.
Prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů v jejich prvním školním roce a
rodičům pevné nervy. Věříme, že se jim v naší škole bude líbit.

RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Čočkovou polévku s houbami a podmáslím (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 250g čočky, hrst sušených hub, 1 mrkev, 3 brambory, lžíce másla, lžíce hladké mouky,
cca. 1,5-2l vývaru nebo vody + bujón, 150-200ml
podmáslí, sůl, pepř, špetka cukru.
Přebranou a opláchnutou čočku dáme společně s
nenamočenými houbami vařit do části vývaru. Když
začne čočka měknout, přidáme nakrájené brambory
a mrkev na kousky.
Z másla a mouky uděláme jíšku a zalijeme ji zbylým vývarem. Přidáme k polévce a vaříme do změknutí zeleniny. Odebereme trochu polévky a smícháme s podmáslím.
Podmáslí vlijeme do polévky a vaříme už jen pár
minut. Polévka díky podmáslí krásně zjemní. Polévku dochutíme špetkou cukru, solí a pepřem.
Můžeme podávat. Dobrou chuť.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil prezident republiky dne
15. dubna 2020 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb. Volby
do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech,
v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Volební místnost
se nachází v budově Obecního úřadu ve Chbanech, na adrese Chbany 19, 431 57 Chbany.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Chbanské noviny
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Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu,
politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky
jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (29. září 2020). 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 po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán,
může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 15. dubna 2020) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným
ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu jsou uvedeny v § 26a zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“).
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než
4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo
koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední
obálky.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou
vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední
obálku vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Chbanské noviny
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V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Pokud uvedené možnosti chcete využít, volejte tel. 474 392 022.
Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19
Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Dne 19. srpna 2020 návrh zákona
schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 971) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 303). Senát
návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne 20. srpna 2020. Prezident republiky zákon podepsal dne 21. srpna 2020 a dne 24. srpna 2020 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů
jako zákon č. 350/2020. Téhož dne také nabyl účinnosti.
Zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19
krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným
v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
 Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena
pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu
ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.
 Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do
pátku volebního týdne do 18 hodin.
 Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in
týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat
od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a
zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Kino Hvězda Kadaň, dne 10.9.2020 od 20:00 hodin: Krajina ve stínu - Život ve vsi probíhal
vždy v pospolitosti, v těžkých pohraničních podmínkách bylo pro všechny důležité zasadit, sklidit,
přežít zimu a vychovat děti. Pak ale přichází doba, kdy je nutné si vybrat, kdo je Rakušan, Němec
a kdo je Čech. Najednou je potřeba zvolit, kdo z celoživotních sousedů je spojenec a kdo je vlastně
nepřítel. Do každodenního života lidí zasáhla historie a s ní také bezpráví, lidské slabosti a násilí.
Ze sousedů se v takovém okamžiku mohou stát i vrazi. Marie je Češka, její muž je ale pevně spjatý
s místní půdou a vždy byl Němec. Mají chalupu, pole, vychovávají syna a snaží se žít podle toho,
co je správné. Nejdříve sledují rostoucí vzájemnou nenávist lidí ve vsi, aby pak zloba dopadla i na
ně samotné. Historický/ Drama/ Česko/ 2020. Přístupné od 15 let. Vstupné: 130,-Kč.
Chbanské noviny
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 Kino Hvězda Kadaň, dne 12.9.2020 od 14:30 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: 60,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 12.9.2020 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.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 16.9.2020 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.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 18.9., 20.9. a 26.9.2020 od 17:00 hodin: Princezna zakletá v čase Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien.
Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve
chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala
uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin
a je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt
odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit. Rodinný/ Dobrodružný/ Pohádka/
Česko/ 2020. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 19.9.2020 od 14:30 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: 60,-Kč.
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 Kino Hvězda Kadaň, dne 24.9., 25.9., 26.9., 27.9. a 30.9.2020 od 20:00 hodin a dne 25.9. a
27.9.2020 od 17:00 hodin: Bábovky - Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží
navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou.
Jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest,
napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují
zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás. Komedie/ Drama/ Česko/
2020. Přístupné od 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 26.9. a 30.9.2020 od 20:00 hodin: Bábovky – obsah viz. výše. Vstupné:
130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 27.9.2020 od 17:30 hodin: Štěstí je krásná věc – obsah viz. výše.
Vstupné: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 29.9.2020 od 17:30 hodin: Princezna zakletá v čase – obsah viz. výše.
Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 29.9.2020 od 20:00 hodin: Krajina ve stínu – obsah viz. výše. Vstupné:
130,-Kč.
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:
- Obec Chbany: Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 20.8.2020,
- 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).
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).
SLOVO STAROSTY

Další ročník festivalu je opět úspěšně za námi. Jsme rádi, že jsme jedni z mála akci nezrušili a
mohli návštěvníkům dopřát festivalovou zábavu. Akce se nesla v klidném duchu a můžeme konstatovat, že i přes menší deštík byla návštěvnost vysoká. Příští rok nás čeká již desátý ročník a již nyní
víme, že se bude konat dne 14.8.2021. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na
průběhu celého festivalu, jmenovitě manželům Slámovým a Boršíkovým za poskytnutí elektřiny na
festival, Pepovi a Kubovi Vaňkovým a jejich pomocníkům za pomoc při realizaci motorkářské části
a zaměstnancům obce za pomoc při přípravě a průběh konání akce.
Ti, kteří navštěvují obecní stránky – www.chbany.cz, si mohli povšimnout, že stránky mají
„nový kabát“. Změna byla učiněna z důvodu naplnění nové legislativy + stránky jsou již přizpůsobeny pro mobilní zařízení, tablety apod. Obec změnila poskytovatele, proto ti, kteří odebírali „novinky“ emailem, se budou muset opět registrovat. Děkujeme za pochopení.
Chbanské noviny
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Od 1. září 2020 na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (ze dne 24.8.2020,
č.j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN) byla opět zavedena povinnost nošení roušek na některých
místech. V obci Chbany se toto nařízení týká obecního úřadu (místnosti určené pro kontakt
s veřejností, což je v našem případě u sl. Chomové) + volební místnosti. Prosíme, akceptujte
uvedené nařízení – nebudeme dělat výjimky jen proto, že jsme dle některých „na vesnici“. Pro nás
platí stejná nařízení jako na městských úřadech. Proto upozorňujeme, že klienti bez zakrytých úst
nebudou obslouženi (nějak se to naučit musíme, když je to ze zákona povinnost)! Děkujeme za
pochopení.
Vzhledem k výše uvedené situaci již nyní dopředu víme, že se letos nebude konat vánoční besídka nejen pro seniory. Již při besídce k příležitosti oslavy mezinárodního dne žen byla účast nižší
než běžně a domníváme se, že v prosinci by to nebylo o nic lepší. Uvedené chápeme, jelikož přece
jen senioři patří mezi nejvíce ohroženou skupinu. Každopádně jubilanti o dary od obce nepřijdou a
obec jim popřeje dodatečně při další besídce nejen pro seniory.
Podobně nejspíše dopadne i obecní ples (ten byl přeložen na 31.10.) a Mikuláš pro děti (ten
probíhal vždy v prosinci). V tomto ohledu stále ještě vyčkáváme, jak se bude nadále situace vyvíjet
a zda nepřijde nějaké rozvolňování. Jelikož ani jednu akci si nedokážeme představit v rouškách (což
by být musela, když by se jednalo o uzavřenou akci nad více jak 100 osob). Jediné, co zatím zůstane
zachováno, tak bude rozsvícení vánočního stromečku.
Od 1. července 2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která mimo jiné zasáhla
oblast bydlení. Novela se dotkla také stavebních úprav uvnitř bytu. Nájemce je povinen informovat
vlastníka o veškerých stavebních úpravách, ať už opravy omítek, obkladů, oken nebo nátěru dveří.
Jedná se i o opravy u kterých stavební zákon ani nevyžaduje ohlášení. Další povinností nájemníka
je povinnost nahlásit počet osob ubytovaných v bytové jednotce. Jedna se zejména o problém při
rozúčtování služeb, který by se novou měl vyřešit. Stávající pravidla byla totiž taková, že rozhodnými pro rozúčtování služeb jsou osoby, které v bytové jednotce bydlí déle než dva měsíce. Z uvedeného vyplývá, že nájemce je povinen veškeré úpravy v bytě hlásit písemně (ne telefonicky nebo
osobně) majiteli nemovitosti + hlásit počet osob žijících v bytě (není podmínka přihlašovat osoby
k trvalému bydlišti, ale na služby).
Rozmohl se nám tady jeden nešvar a to, že občani pozdě hlásí úmrtí psa či osvobození od poplatku např. z důvodu držení průkazu ZTP. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení
do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje i nárok na osvobození.
Pokud tak neučiní, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká, respektive bude započata až od následujícího měsíce od nahlášení. Dejte si na uvedené pozor, pokud nahlásíte změny nyní, nemůžete
čekat úlevu za celý rok. Děkujeme za pochopení.
Jako každý rok při začátku topné sezóny začnou nájemníkům kapat ventily. Prosím nahlaste
tuto skutečnost na obecním úřadě.
I letos připomínám, že od 1.10.2020 začne tzv. zimní vývoz popelnic – občanům, kterým byla
popelnice vyvážena v intervalu 1x 14 dní, bude vyvážena v intervalu 1x týdně. Opakovaně bych
chtěl hlavně připomenout majitelům rodinných domů, kteří si topí uhlím, že do popelnic nepatří
horký popel. Pokud v popelnici bude horký popel, popeláři tuto popelnici nevyvezou. Pokud dojde
ze strany majitele domu k poškození popelnice (popelnice shoří), musí ji majitel nemovitosti uhradit, jinak mu nebude přistavena popelnice nová.
Závěrem bych chtěl informovat občany, že od 1.10.2020 bude v Obchodě ve Chbanech nastavena tzv. zimní otevírací doba, což znamená, že v odpoledních hodinách bude otevřeno pouze do
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15:15 hodin, jinak vše zůstává stejné (pondělí až pátek otevřeno od 7:30 do 11:30 a od 12:00 do
15:15, sobota od 7:30 do 11:00).
V Pohostinství ve Chbanech se hledá číšník/ servírka na hlavní pracovní poměr na 12 směnný
provoz (krátký/dlouhý týden). Zájemci se mohou hlásit u provozní pohostinství – Štěpánka Hoření,
tel: 608 366 251.
Dnešní brzké vydání Chbanských novin je z důvodu čerpání dovolené. Noviny i nadále budou
vycházet až po 10. dni běžného měsíce.
Jiří Hoření, starosta obce
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SBĚROVÁ SOBOTA V OBCI CHBANY, PŘESKAKY, ROZTYLY, SOBĚSUKY,
VIKLETICE, VADKOVICE, MALÉ KRHOVICE, POLÁKY, HOŘENICE

Ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. bude v naší obci dne 26.9.2020 provedena
sběrová sobota objemného, nebezpečného odpadu a elektroodpadu PRO MÍSTNÍ OBČANY a
CHATAŘE se zaměřením na tyto druhy odpadu.
Objemný odpad:
kovový šrot, koberce, nábytek, apod. (NE PNEUMATIKY!!!!)…
Nebezpečný odpad:
nádoby od barev a olejů, zářivky, znečištěné textilie od olejů, olejové filtry, oleje, barvy, olověné
akumulátory ...
Elektroodpad:
lednice a televizory (prosíme o kompletnost zařízení), drobné domácí elektrozařízení …
HODINA
STANOVIŠTĚ
8,00 – 8,15
Chbany
stanoviště č.1 – u čp. 29
8,20 – 8,30
Chbany
stanoviště č.2 – u hasičárny
8,35 – 8,55
Chbany
stanoviště č.3 – u rybníka (staré Chbany)
9,05 – 9,15
Přeskaky
stanoviště č.4 - náves
Roztyly
stanoviště č.5 – nad kapličkou
9,30 – 9,50
Soběsuky
stanoviště č.6 – u prasečáku
10,00 – 10,15 Vikletice
stanoviště č.7 – na parkovišti proti camp Piraňa
Vikletice
stanoviště č.8 – na návsi
Vadkovice
stanoviště č.9 – u nádrže
10,25 – 11,05
Vadkovice
stanoviště č.10 - parkoviště
11,15 – 11,25 Malé Krhovice stanoviště č.11 – na návsi
11,35 – 12,20 Poláky
stanoviště č.12 – na návsi
12,30 – 12,40 Hořenice
stanoviště č.13 – u rozboče
Sběrová sobota se netýká podnikatelů a právnických osob, které mají povinnost zneškodňovat odpady
dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.
Odpad bude předáván „z ruky do ruky“. Časy dojezdu jsou orientační, záleží na množství odpadu (ze
stanovišť se nebude odjíždět dříve, než je zde uvedeno).

RESPEKTUJTE UVEDENÉ POKYNY A NEVYTVÁŘEJTE NÁM
SKLÁDKY ODPADU DOPŘEDU!!!
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