C h b a n s ké n ov i ny

7/2021 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
VÝTAH Z 4/2021 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
23.6.2021

Dne 23.6.2021 od 17:15 hodin se uskutečnilo čtvrté zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto
roce. Přítomno bylo 7 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Chbany za rok 2020 bez výhrad, Účetní závěrku
obce Chbany za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020 bez výhrad a Účetní závěrku
Základní školy a Mateřské školy Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020 bez výhrad.
Dále byl schválen záměr prodeje parcel p.č. 299/2 o výměře 965m2 (zahrada), p.č. 299/3 o výměře
82m2 (ostatní plocha), p.č. 302/4 o výměře 550m2 a části p.č. 372/1 (ostatní plocha), vše v k.ú.
Vikletice. Také se schválil záměr narovnání pozemkových vztahů ohledně parcely p.č. 63/102 o
výměře 308m2, ostatní plocha, v k.ú. Poláky, ve vlastnictví obce Chbany (tato parcela vznikla na
základě Geometrického plánu č. 589-15/2021, Heros Geodézie s.r.o., Jirkov, oddělením z parcely
p.č. 63/14 o výměře 266m2 a z parcely 63/34 o výměře 42m2) a parcely p.č. 63/105 o výměře 126m2,
ostatní plocha, v k.ú. Poláky, ve vlastnictví R.L. (tato parcela vznikla na základě Geometrického
plánu č. 589-15/2021, Heros Geodézie s.r.o., Jirkov, oddělením z parcely p.č. 63/15 o výměře
121m2 a z parcely 63/18 o výměře 5m2), formou směny těchto pozemků s tím, že rozdíl v m2 pozemků bude doplacen (120,-Kč/m2). Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej parcely p.č. 28/6
o výměře 4m2 (ostatní plocha) v k.ú. Poláky, která byla oddělena z parcely p.č. 28/3 v k.ú. Poláky
a to na základě Geometrického plánu č. 586-337/2020 (Petr Latinák, Chomutov), za cenu 120,Kč/m2 žadateli Z.D.
Udělila se výjimka z počtu žáků pro školní rok 2021/2022 Základní škole a Mateřské škole
Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace. Dále se schválily technické podmínky v rámci
převodu majetku Správy železnic na základě žádosti obce Chbany (převod části pozemku p.č. 116/1
v k.ú. Poláky) – jelikož jsou podmínky obsáhlé, můžete do nich případně nahlédnout přímo v Usnesení č. 4/2021 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 23.6.2021.
Závěrem vzalo zastupitelstvo na vědomí zápis finančního výboru ze dne 27.5.2021 a kontrolního
výboru ze dne 22.6.2021.
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHBANY ZA ROK 2020

Rozpočet obce Chbany na rok 2020 byl sestaven dle Metodiky tvorby a projednání rozpočtu
na rok 2020, 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 2020 upravován rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu
4 opatření.
Obec Chbany provozuje hospodářskou činnost – Pohostinství Chbany, Pohostinství Poláky, Obchod Chbany a Partner pošta, kdy výsledek hospodářské činnosti za rok 2020 byla ve výši –
2.206.973,31Kč.
Příjmy v roce 2020 byly celkem ve výši 22.105.973,57Kč. V příjmové části se úpravy týkaly
například neinvestičních přijatých dotací a příspěvků od Ústeckého kraje ve výši 973.150,00Kč
nebo dotace od úřadu práce ve výši 485.098,00Kč. Běžné výdaje byly ve výši 15.442.649,10Kč a
kapitálové výdaje ve výši 313.157,00Kč.
Vybrané akce provedené v roce 2020 byly např. herní prvky pro seniory v obci Chbany ve výši
63.744,00Kč, Pouťový festival a motorkářský sraz ve výši 738.396,32Kč, výměna vodoměrů (byty)
ve výši 114.607,00Kč, apod.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech a pokladnách byl k 31.12.2020 ve výši
3.701.046,83Kč. Výsledek hospodaření obce za rok 2020 skončil převahou příjmů nad výdaji.
Obec má pohledávky ve výši 3.058.191,75Kč, 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 1.736.111,70Kč.
Obec poskytla neinvestiční příspěvky ostatním organizacím, např. Vodní záchranné službě ve
výši 40.000,00Kč, Mikroregionu Nechranicko ve výši 1.884,00Kč, příspěvek Nemocnici Kadaň ve
výši 24.282,00Kč, atd. a neinvestiční příspěvky Základní škole a Mateřské škole Chbany ve výši
663.410,00Kč.
Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov,
příspěvková organizace: Tato příspěvková organizace zřízená obcí měla na rok 2020 vyrovnaný
rozpočet, kdy rozpočtované příjmy a výdaje činily 7.540 tis. Kč. Skutečnost za rok 2020 byla: výnosy – 7.540 tis. Kč, náklady 7.515 tis. Kč. Výsledek hospodaření činil 24.859,71Kč. Ve všech
položkách se jedná o nejnutnější výdaje zajišťující výuku a provoz školy. Výsledek hospodaření
Základní školy a Mateřské školy Chbany za rok 2020 byl vzat na vědomí a návrh na rozdělení
výsledku hospodaření za rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.1.2021.
Hospodaření společnosti Služby obce Chbany s r.o.: Tato společnost je v 100% vlastnictví obce
Chbany. Účetní jednotka vykazuje k 31.12.2020 úhrnnou hodnotu aktiv celkem ve výši 14.480 tis.
Kč, cizích zdrojů ve výši 7.903 tis. Kč a hospodářský výsledek (ztráta) je ve výši - 295 tis. Kč.
Celková hodnota majetku byla k 31.12.2020 ve výši 11.129 tis. Kč, odpisy k tomuto majetku jsou
v celkové výši 3.921 tis. Kč. Služby obce Chbany s.r.o. mají 2 úvěry v celkové výši 3.921 tis. Kč.
Byl proveden audit na základě předložené účetní uzávěrky sestavené na základě českých účetních
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020,
a přílohy této účetní uzávěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
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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 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2020 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 29.9.2020, 19.1.2021 a 26.1.2021.
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 2020 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

Popis nálezu

2/2021 Sada 3ks menších klíčů (označení FESTA)
1/2021 PES - nejspíše kříženec labradorský retrívr a
stafordšírský teriér,
věk: asi 10 -12 měsíců),
váha při příjmu: 34kg,
v kohoutku cca. 61 cm,
čipovaný, ale neregistrovaný

Místo nálezu

Datum nálezu

Chbany
dětské hřiště
Chbany

1.7.2021
14.6.2021 – předán obci
12.6.2021 - nalezen

Vyzvednutí
nálezu
nejpozději
do:
1.1.2022
14.10.2021

Pes je umístěn v Útulku Jimlín, Jimlín 242, 440 01 Louny (evidenční číslo 6366)
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UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již rok 2021, 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) byl 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 25.7.2021) k nádobám na separovaný odpad s tím, že následující den budou odvezeny. Harmonogram svozu odpadů (+ stanoviště kontejnerů
na separovaný odpad) je zveřejněn mimo jiné na stránkách obce – www.chbany.cz, v sekci „občan“.
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!!!
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Kino Hvězda Kadaň, dne 16.7.2021 od 20:00 hodin: Ubal a zmiz - V průběhu jednoho dne,
jedné šílené noci a v jednom městě se odehrává komedie Ubal a zmiz. Tři kamarádi, Mireček, Vilém
a Dužan, si přivydělávají pěstováním a prodejem kvalitní trávy. A dostanou nabídku, která se neodmítá: prodat kompletní úrodu za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bulharem
a jeho pravou rukou, zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár hodin na to, aby zachránili nejen
kšeft roku, ale taky vlastní malíčky. Přístupné od 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, od 17.7. a 21.7.2021 od 20:00 hodin: Matky - Čtyři nejlepší kamarádky
jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale
taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Sára má hezký zadek, a tak ho
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začala fotit a žít ve světě sociálních sítí. Jako úplně čerstvá matka se chystá napsat knihu, ale představovala si to celé nějak jednodušší. Hedvika žije tak trochu ve zlaté kleci, její manžel workoholik
moc doma není, a tak není divu, že ji okouzlí mladý zpěvák David. Zuzana je po rozchodu s Kamilem bez peněz, prostě upracovaná a uhoněná matka dvou sígrů. Zato Eliška má skvělého kluka,
nesnesitelné rodiče, je těhotná a je jí špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají jedna druhou. Přístupné
od 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 18.7. a 30.7.2021 od 20:00 hodin: Vyšehrad: Seryjál - Po úspěšném
onlinovém seriálu přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu, za kterým stojí
jeho původní tvůrci. A to jak na poli scénáře, režie, kamery, produkce, tak i na poli hereckého
obsazení. Lavi je pořád stejný, jen mu život přináší nová dobrodružství a mnohá překvapení, která
z něj dělají ještě dospělejšího Laviho. Přístupné od 15 let. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 22.7., 23.7., 28.7.2021 od 20:00 hodin a dne 25.7. a 31.7.2021 od 17:00
hodin: Gump – pes, který naučil lidi žít - On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té
doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání psího
štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti,
která se ukrývá v každém psovi. Ano i v tom vašem, ve vaší čivavě, která na vás čeká celý den, než
přijdete z práce. I v tom buldokovi, který se za vámi šine a sotva popadá dech. Dám svoji duši za
to, že kdyby vám někdo na tomhle světě chtěl ublížit, tak pak teprve poznáte, jak silné má váš pes
srdce a co jeho láska k vám znamená. Tenhle film vám také otevře oči, protože co člověk v psím
srdci zničí, to může zase jen člověk uzdravit. Vstupné: 140,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 23.7.2021 od 21:30 hodin: Mstitel - Nekorektní filmová komedie s vysokou
hladinou podvratnosti a alkoholu. „Když nemůžeš, tak přilej“, říká motto filmu, v němž se zkrachovalý herec rozhodne propít až k expedici na Mars, najít sám sebe, lásku, něco k pití a tlačítko
START. A když ne to, tak se alespoň všemu pomstít, především šéfovi divadla, který ho vyhodil, a
manželce, která ho hned poté vyhodila rovněž. Anton býval slavný divadelní herec, leč krutý život
počal mu do cesty klásti proradné překážky. Například židli nebo díru, což není po čtrnácti pivech
lehké zdolat. Když ho ředitel divadla vyhodí z práce a jeho manželka chce z bytu, vezme Anton
osud do svých rukou. A začne chlastat ještě víc. Rozjede se plejáda fantastických zážitků a (ne)chtěných vtipů, ovšem srandičky mají jeden háček – Antonova manželka se tomu vůbec nesměje. A
opustí ho definitivně i s jeho synem, tátovým největším obdivovatelem. Anton v zoufalství (a kocovině) synkovi nakecá, že se chystá na misi na Mars, proto je tohle období tak těžký. A těžký
období to teda ještě bude, že i let do Vesmíru bude proti existenci na Zemi pohoda. Přístupné od 15
let. Vstupné: 120,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 24.7.2021 od 15:00 hodin: Festival Šlágr v letním kině - Festival líbivých
melodií, lidových písní a hitů, ve kterém se představí stálice TV Šlágr : "BEČKOVI CHLAPCI , KMUSIC a DUO ARAMIS". Přijďte se pobavit, strávit v dobré náladě červencové sobotní odpoledne
do LETNÍHO KINA v Žatci a s písničkou na rtech si zazpívat nebo zanotovat jejich největší hity,
které si pro pro svoje věrné diváky oblíbení umělci připravili. Vstupné: 250,-Kč (již v předprodeji).
 Kino Hvězda Kadaň, dne 29.7.2021 od 20:00 hodin a dne 30.7.2021 od 17:00 hodin: Prvok,
Šampón, Tečka a Karel - V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní
hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi
svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v
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sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat
to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč. Přístupné od 12 let. Vstupné: 140,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 30.7.2021 od 21:30 hodin: Ubal a zmiz – obsah viz. výše. Vstupné: 130,Kč.
 Letní kino Žatec, dne 31.7.2021 od 21:30 hodin: Gump – pes, který naučil lidi žít – obsah viz.
výše. Vstupné: 140,-Kč.
RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na ovocné tvarohové knedlíky
(čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 250g tvarohu, 1 celé vejce, 240g polohrubé mouky, 2-3 lžíce oleje, špetka soli, ovoce
dle chuti. Na ozdobu: máslo, moučkový cukr, kysaná smetana.
Z tvarohu, vejce, mouky, soli a oleje zpracujeme na vále těsto. Těsto rozkrojíme napůl a z každé
části vyválíme plát. Plát těsta nakrájíme na čtverce,
do každého zabalíme ovoce a dobře zakulatíme do
knedlíku.
Připravené knedlíky vložíme do vroucí vody,
po chvilce je oddělíme ode dna a po vyplutí knedlíků na hladinu vaříme ještě asi 3-5 minut.
Knedlíky na talíři poléváme rozpuštěným
máslem, posypeme cukrem a přidáme kopeček kysané smetany. Dobrou chuť.

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 obnově katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Přeskaky,
- Obec Chbany: Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 2.7.2021,
- MěÚ Kadaň: Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci silnice č. II/225, III/2251 a místní komunikace v obci Poláky a to od 14.8.2021 do 15.8.2021 v rámci
konání akce „pouťový festival a motorkářský sraz“,
- MěÚ Kadaň: Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č.
III/2253 a III/22512 a to od 21.7.2021 do 3.8.2021 a od 4.8.2021 do 4.9.2021 v rámci stavebních
prací v rámci akce „VDN sjezdy a výjezdy – pravé zavázání hráze“,
- 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).
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KULTURNÍ DEN V OBCI POLÁKY – FESTPOUŤ POLÁKY

8

let obec Chbany pořádala v obci Poláky každý srpen Pouťový
festival a motorkářský sraz. Minulý rok (9. ročník) 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) a uspořádala 3 kulturní akce v obci Poláky.
Letos obec pořádá již 10. ročník. Tímto ročníkem akce získala oficiální logo a název „FESTPOUŤ POLÁKY“. Za tímto názvem se i
letos skrývají 3 kulturní akce, které jsou v obci pořádány. Na všechny
akce bude tradičně vstupné ZDARMA. Parkovné je stanoveno 50,Kč/ auto nebo 40,-Kč motorka.

Dne 14.8.2021 se uskuteční „FESTPOUŤ POLÁKY“ - 3 kulturní akce. 
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. Jsou připraveny soutěže a to "Hod pneu", "Sudotoč" či "Páka". I letos 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. Jako každým rokem si můžete udělat v HAPPY BOXU památeční foto z této akce za 50,-Kč.
Celou akci moderuje: RADEK JIRGL. Účinkující: Pekař, Jakub Děkan & Band, Desmod, Křídla,
Tlustá Berta, MF, Guns N´ Roses Tribute. Časový harmonogram bude zveřejněn na stránkách obce
a v příštím čísle Chbanských novin.
DOPRAVNÍ „KOMPLIKACE“ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE

V minulém čísle Chbanských novin ve „slově starosty“ bylo upozorněno na menší dopravní
komplikace, které se v naší obci očekávají. Jelikož přibyla další omezení, která jsou v obci plánovaná, věnujeme tomuto tématu vlastní článek (všechny informace jsou zveřejněny na stránkách obce
– www.chhbany.cz v sekci „úřední deska“, kde jsou i mapové podklady).
 V období od 15.6.2021 do 29.10.2021 budou v obci Chbany probíhat stavební práce při rekonstrukci sítě NN. V obci bude přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - např. snížena
rychlost, některé úseky budou vyznačeny značením „zákaz vjezdu“ a některé stávající dopravní
značky budou zakryty. Nejspíše nastane velký problém s parkováním kolem budovy úřadu – buďte
v tomto ohledu ohleduplní a hlavně neblokujte svými odstavenými vozy průjezdy kolem úřadu.
Dbejte proto zvýšené opatrnosti při projíždění obcí.
Chbanské noviny
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 Od 19.7.2021 do 20.8.2021 bude probíhat rekonstrukce silničního propustku na komunikaci
III/22520 v úseku Sedčice. Mezi obcemi Čejkovice a Sedčice bude úplná uzavírka. Objízdná trasa
povede přes naše správní území (libědická křižovatka u Malých Krhovic), proto očekávejte zvýšenou koncentraci aut na této křižovatce.
 Od 14.8.2021 do 15.8.2021 bude v obci Poláky probíhat výše zmiňovaná FESTPOUŤ. Na hlavní
trase Kadaň – Žatec bude snížena rychlost na 70 a 50. Průjezd obcí bude opět uzavřen a bude objízdná trasa kolem bývalého stavebního závodu Poláky. Na trase směr Pol-Agro s.r.o. budou umístěny značky „zákazu zastavení“.
 Od 21.7.2021 do 3.8.2021 (I. etapa) a od 4.8.2021 do 4.9.2021 (II. etapa) budou probíhat stavební práce akce „VDN Sjezdy a výjezdy – pravé zavázání hráze“. Jedná se o oblast (pravá i levá
strana) před vjezdem na komunikaci přehrady od příjezdu ze Chban. V I. etapě bude řešena pravá
strana, kde bude zákaz vjezdu a odbočení vpravo (mimo povolení stavby). V II. etapě bude řešena
levá strana, respektive hlavní vjezd k rekreačním objektům a kempům přímo u hráze. Zde bude
taktéž zákaz vjezdu a odbočení vlevo (mimo povolení stavby). Pří této etapě bude vytvořena náhradní komunikace – vjezd z vrchu z komunikace (komunikace vedoucí do Vikletic).

SLOVO STAROSTY

Jak jste si mohli povšimnout, i letos se obec rozhodla pořádat srpnovou akci v obci Poláky. Obec
neustále sleduje platná nařízení a zatím naší akci nic nebrání. 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, které je průběžně uklízeno. Akce bude opět řádně nahlášena
Krajské hygienické stanici, pobočka Chomutov. Aby se člověk mohl takové akce nyní zúčastnit,
dle platných nařízení musí splnit jednu podmínku a to buď mít negativní RT-PCR test starý nejvýše
7 dní nebo negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením) nebo doložit prodělání laboratorně
potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce nebo být
po aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových
vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. Stále jsme názoru, že je na
každém jedinci, zda se rozhodne akce zúčastnit nebo ne a hlavně on sám se zodpovídá za to, že
podmínky pro vstup dodržel – my pokutu platit nebudeme, zaplatí si ji každý sám, pokud ho kompetentní orgány zkontrolují. 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. Takže pojďme si akci užít a chovat
se zodpovědně nejen sami k sobě, ale i ke svému okolí, od nás tam rozhodně žádnou „buzeraci“
nečekejte. Ještě se uvidí, co se do 14.8. změní.
A závěrem ještě jedna zmínka o kultuře – obecní ples je naplánován na 25.9.2021 (sobota), takže
uvidíme, zda nám to do třetice konečně vyjde 
Jiří Hoření, starosta obce
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STRÁNKA ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 KONČÍ
Dne 30.6.2021 jsme ukončili další školní rok.
Období to nebylo jednoduché, protože nás všechny
ovlivnila situace s pandemií kolem COVID 19.
Přesto jsme zachovali přes veškerá opatření a vyhlášení vlády chod MŠ a ZŠ jak jen to bylo možné.
Na konci června jsme s dětmi zažili spoustu pěkných chvil. Mohli jsme vyzkoušet pouťové atrakce
ve Vikleticích. Dopoledne v pátek 25.6.2021 jsme se
vypravili ranním autobusem do sousední vesnice
Vikletice. Tady nás čekalo veselé dovádění na atrakcích, které jsme měli zdarma. DĚKUJEME obci
Chbany za zabezpečení vstupu zdarma  Na zpáteční cestě ještě žáci ZŠ měli možnost navštívit kapli
ve Vikleticích, kde nás p. Blatová seznámila krátce i s její historií a dnešním využitím této kaple.

V úterý 29.6.2021 jsme vyrazili na výlet do „ČECHOVY STODOLY“ v Bukové u Příbramě.
Tady jsme se seznámili s naší prastarou historií. Průvodcem nám byl „Praotec Čech“ Viděli jsme kus
naší vlasti a zkusili jsme si v dílničkách vytvořit malý dárek.
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A pak už nás čekal závěr školního roku 2020/2021 a vysvědčení. Ve středu jsme ve škole pasovali
na prvňáky nové děti z MŠ a rozloučili jsme se s kamarády, kteří po prázdninách přecházejí do školy
v Březně u Chomutova nebo do jiné školy, kterou si vybrali.

ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY
Jsme plní očekávání, co nám přinese další školní rok, a budeme rádi, když s naší školou budete i
nadále sdílet zážitky 
Děti, žáci a kolektiv pracovníků školy vám přeje PĚKNÉ LÉTO.
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