C h b a n s ké n ov i ny

8/2021 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
ČASOVÝ HARMONOGRAM KULTURNÍHO DNE V OBCI POLÁKY

Dne 14.8.2021 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 200 motorkářů je připravena limitovaná samolepka za 20,-Kč.

Program FESTPOUŤ POLÁKY (změna programu vyhrazena)
Kde: hřiště Poláky u Nechranické přehrady
Moderuje: Radek Jirgl
12:15 hodin – Pekař,
14:00 hodin – Jakub Děkan & Band,
15:45 hodin – Tlustá Berta,
17:30 hodin – MF,
19:25 hodin – DESMOD,
21:10 hodin – Guns N´ Roses Tribute,
22:50 hodin – Křídla.
Můžete se těšit na stánky nejen s občerstvením, malování na obličej, airbush tetování, kolotoče,
apod. Letos opět ZDARMA autobusová kyvadlová doprava na Březenskou pouť.
Jako každým rokem si můžete udělat v HAPPY BOXU památeční foto z této akce za 50,-Kč.
Možnost vyhlídkového letu vrtulníkem po okolí (stanoviště bude u parkoviště).
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OMEZENÍ PRŮJEZDU OBCÍ A SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA KOMUNIKACI

Dne 14.8.2021 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 12.8.2021 (čtvrtek), 13.8.2021 (pátek) a 16.8.2021 (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

Popis nálezu

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

2/2021 Sada 3ks menších klíčů (označení FESTA)

Místo nálezu

Datum nálezu

Chbany

14.6.2021 – předán obci
12.6.2021 – nalezen

Chbany
dětské hřiště

1.7.2021

1.1.2022

Obci odevzdáno dne
4.8.2021
(nález v rámci krádeže
v období od 15.5.2020 do
28.5.2020)
Obci odevzdáno dne
4.8.2021
(nález v rámci krádeže
v období od 15.5.2020 do
28.5.2020)

4.2.2022

3/2021

1ks jízdní kolo zn. OLPRAN MAGIC 24, černé
barvy – rám kola s odpruženou vidlicí a osazením (řazení, brzdy), bez kol

Vikletice

4/2021

Spací pytel zelené barvy

Vikletice

Chbanské noviny

Vyzvednutí
nálezu
nejpozději
do:
14.10.2021

4.2.2022

2

C h b a n s ké n ov i ny
UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Opakovaně 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 28.8.2021) 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 12.8., 14.8., 15.8., 18.8. a 25.8.2021 od 20:00 hodin: Deníček moderního fotra: Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček
pro děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní
představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba
lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul
péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem však
také objeví, kolik podob může mít láska. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 13.8.2021 od 17:00 hodin: Shoky & Morthy: Poslední velká akce Producenti seriálu #martyisdead z Bionautu ve spojení s mladou producentskou společností Snake
Catcher přicházejí s první ukázkou z nového celovečerního filmu o dvou kamarádech youtuberech.
Štěpán Kozub jako Šimon alias Shoky a Jakub Štáfek jako Martin alias Morthy jsou dva floutci,
Chbanské noviny
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jejichž skomírající youtuberskou kariéru osudově změní nehoda na 168. kilometru dálnice D1, na
místě přezdívaném Devět křížů. Komedii o honbě za sledovaností, natáčení videí na hraně i opožděném dospívání. Přístupné od 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, od 15.8.2021 od 17:00 hodin a 21.8.2021 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 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: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 19.8. a 27.8.2021 od 20:00 hodin a dne 22.8.2021 od 17:00 hodin:
Večírek - Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně
neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní
u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí.
Účastníci večírku se za ním společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá. Přístupné od 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 20.8.2021 od 20:00 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 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 25.8.2021 od 21:00 hodin: Deníček moderního fotra – obsah viz. výše.
Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 26.8. a 28.8.2021 od 20:00 hodin: Zátopek - Výpravný film režiséra
Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v
lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. Vstupné: 130,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 26.8.2021 od 21:00 hodin: Shoky & Morthy: Poslední velká akce – obsah
viz. výše. Vstupné: 120,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 28.8.2021 od 21:00 hodin: Zátopek – obsah viz. výše. Vstupné: 130,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 29.8.2021 od 21:00 hodin: Večírek – obsah viz. výše. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 29.8.2021 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: 130,-Kč.
Chbanské noviny
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DNE 31. ČERVENCE 2021

Dne

31.7.2021 se konalo „po covidové pauze“ vítání
občánků v obřadní síni ve Chbanech. Jakuba Michalce, Elišku
Štrosovou, Sabinu Kanalošovou, Tobiáše Misíka, Stellu Michalcovou, Barboru Tolarovou a Matyáše Valového přivítala zástupkyně SPOZu paní Lenka Brůhová společně s místostarostkou
obce paní Irenou Kobzovou.
Maminkám byla předána květina společně s dárkovým poukazem. Dětem přejeme hlavně silné zdraví a rodičům samé
krásné chvilky s nimi.
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RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na cuketový hrnečkový nákyp
nebo koláčky (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 1 hrnek (150ml) dětské krupičky, ½ kypřícího prášku, 100g tvrdého strouhaného sýru,
150g moravského uzeného nebo anglické slaniny, 3 vejce, 3 hrnky nahrubo nastrouhané cukety, 3
stroužky prolisovaného česneku, 1 menší cibule, sůl dle chuti, pepř, 1 malá lžička sušené majoránky.
Ve větší misce smícháme krupičku, prášek, pepř,
česnek, majoránku a špetku soli. Přidáme nastrouhanou cuketu,
vejce, sýr, cibuli nasekanou nadrobno a uzené nebo slaninu nakrájené na kostičky. Vše promícháme a necháme odstát, aby krupička nasála vodu z cukety. Zatím zapneme troubu na 180°C,
vymažeme zapékací misku sádlem a vysypeme hrubou moukou.
Odstáté těsto dle chuti dosolíme, přendáme do zapékací
mísy nebo formy na koláčky (silikonovou nemusíme vymazávat) a dáme do trouby na 30 minut. Když začne nákyp zlátnout,
snížíme teplotu na 160°C a dopečeme ještě 10-15 minut (podle trouby).
Nákyp podáváme nejlépe teplý se salátem např. hlávkovým, nebo jako přílohu k masu, ale dobrý
je i studený s okurkou a rajčetem třeba ke svačině. Dobrou chuť.
DOPRAVNÍ „KOMPLIKACE“ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE

V minulých číslech Chbanských novin bylo upozorněno na menší dopravní komplikace, které
se v naší obci očekávají. Věnujeme tomuto tématu opakovaně 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.
 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 4.8.2021 do 4.9.2021 (II. etapa) budou probíhat stavební práce akce „VDN Sjezdy a výjezdy
– pravé zavázání hráze“. 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). Při této etapě bude vytvořena náhradní komunikace – vjezd z vrchu z komunikace (komunikace vedoucí do Vikletic).
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: Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Přeskaky,
- Obec Chbany: Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 4.8.2021,
- Obec Chbany: Informace o možnosti nahlížení do dokumentace vlivů na životní prostředí „Sanace
a rekultivace vytěžených prostor pískovny Chudeřín I.“,
- Obec Chbany: Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Chbany, konaného dne 25.8.2021,
- Ministerstvo průmyslu a obchodu: Veřejná vyhláška (oznámení o zahájení stavebního řízení) "HRA - rozšíření a rekonstrukce - přeústění vedení (vedení 400kW)"
- 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).

SLOVO STAROSTY

V dnešním slově starosty bych vás i letos chtěl všechny pozvat na největší kulturní den v naší
obci a to na FESTPOUŤ Poláky, 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 je taktéž 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 Chomutova 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.
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 nebo absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem
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.
Upozorňujeme, že v Pohostinství Poláky bude dne 14.8.2021 cena piva upravena dle festivalu
– 40,-Kč za 0,5l piva s tím, že nebude tento den točeno do skla, ale pouze do kelímků. Taktéž limoChbanské noviny
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nády 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 13.8.2011 (pátek) budou Pohostinství Chbany a Pohostinství Poláky otevřeny pouze do 20:00
hodin. Dne 14.8.2011 (sobota) a dne 15.8.2021 (neděle) bude uzavřeno Pohostinství Chbany. Pohostinství Poláky bude uzavřeno dne 15.8.2021 (neděle). Děkujeme za pochopení.
Jiří Hoření, starosta obce
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KYVADLOVÁ DOPRAVA

Ve spolupráci s obcí Březno dne 14.8.2021 (sobota) zajištěna ZDARMA kyvadlová doprava
mezi Historickou poutí Březno a FESTPOUTÍ Poláky. Časy jsou pouze orientační, letos by se
měly točit dohromady 3 autobusy z důvodu předešlého vysokého zájmu ze strany lidí.
Z: HISTORICKÁ POUŤ BŘEZNO
NA: FESTPOUŤ POLÁKY
BŘEZNO
od rybníka
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

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

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

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

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