C h b a n s ké n ov i ny

9/2021 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
FESTPOUŤ POLÁKY

Již podesáté 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 rekordně přes 400 motorek a čtyřkolek
(celkově bylo za celou akci registrováno 534
motorek a čtyřkolek).
Koncertní maratón zahájil svým vystoupením český zpěvák, skladatel a tanečník Pekař.
Svou hudební kariéru považuje za souhru náhod: „Nečekal jsem, že song „Tančím“ bude
mít milion zhlédnutí, ostatně nečekám úspěch u žádné písničky. Když se nechytne, tak co. A v opačném případě jsem mile překvapený.“ V roce 2016 uspěl s písničkami Bůh, Tančím a Za tebou, které
předznamenaly jeho vůbec první debutové album s názvem #Pekař. V roce 2016 se také stal Českým slavíkem v kategorii Objev roku. Dlouhodobě spolupracuje s kapelou Rybičky 48. V roce
2018 vydal své druhé album pod názvem Výpověď. Na naší akci vystupoval již podruhé a sklidil
zasloužený úspěch.
Dalším účinkujícím byl nám již známý český zpěvák Jakub Děkan & Band. Tento zpěvák spolupracuje se skupinou Atmo music (kteří u nás již vystupovali) a s Paulie Garantem. Kromě hudby
se věnuje moderování společenských akcí a večírků. Ve volném čase se věnuje jízdě na BMX a
fotbalu. V soutěži Československo má talent v roce 2012 vystupoval se svou dřívější hudební skupinou Just Try. Na jeho koncertech můžete
kromě sólo singlů jako je Řidičák, Já
vím a Děda slyšet také singl Lea, který kdysi
napsal pro svoji přítelkyni.
Po 2 letech k nám opět zavítala kapela
Tlustá Berta. Rocková kapela z Jindřichova
Hradce, jejíž tvorba se bude líbit všem příznivcům skupiny Kabát a podobných uskupení. Na
hudební scéně působí již více než 20 let a na
svém kontě má 7 řadových alb. Tlustá Berta
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hraje svůj vlastní repertoár s českými texty. Její vystoupení jsou energická a živá, což předvedli
opět i na našem festivalu.
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 zazněly jejich hity např. NVNN, Strácam sa či jejich nový
singl Staré časy. Tato kapela k nám již zavítala podruhé a našla si v našich řadách již své fanoušky.

V podvečerních hodinách u nás vystoupila slovenská rocková skupina DESMOD. Tato kapela
původně vznikla roku 1996 jako metalová formace v Nitře. Název skupiny je inspirován latinským
názvem upíra obecného (Desmodus rotundus), čímž konvenuje s jedním z oblíbených motivů
metalové hudby (tento netopýr se živí
sáním krve savců). Základní sestava skupiny
se úplně rozpadla. Postupnými personálními
změnami se vystřídalo obsazení jednotlivých
nástrojů a zároveň se změnil i jejich hudební
styl od heavy metalu přes crossover, punk
rock až k melodickému rocku. V roce 2021
se kapela otřásla v základech, kdy odešly
z kapely 3 členové z 5. Do Poláků kapela
přijela již v nové sestavě a předvedla
bravůrní vystoupení. Zazněly známé hity
jako např. Nevrav mi aký som, Chýbanie či
Som na Tebe závislý.
Po 4 leté pauze k nám opět zavítala naše oblíbená kapela Guns N´ Roses Tribute ze Slovenska,
jejíž repertoár se skládá, jak již název napovídá, z písní
známé americké hardrockové skupiny Guns N' Roses.
S hity Don´t cry, Paradise city, či Sweet child o´ mine
sklidila kapela u posluchačů zasloužený úspěch.
Na závěr vystoupila nová česká hudební skupina Křídla, která hrála na našem festivalu minulý rok,
pro mnohé byla velkým překvapením a sklidila zasloužený úspěch. Čtyřčlenná rocková skupina Křídla hraje
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největší hity českých, slovenských i zahraničních kapel. Na festivalu zazněly hity např. od kapel Kabát, Divoký Bill, Desmod či Wohnout. I
letos kapela předvedla úžasné vystoupení a zpívala jeden hit za druhým. Na závěr proběhl tradiční ohňostroj, který celou akci ukončil.
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 si zalítat
vrtulníkem, či využít zdarma kyvadlovou dopravu na akci Březenská pouť.
Za zmínku zajisté stojí i ojedinělá výstava
„Zlaté poklady Hollywoodu“, která se konala
v Kulturním domě Poláky. Jednalo se o 10 exponátů – originál rekvizity opatřené certifikáty
autentičnosti. Konkrétněji věci z filmů Trója,
Mumie se vrací, Láska nebeská, Demiliton
Man, Eraser (Likvidátor) či Rivalové.
Velké díky si za dokonalé ozvučení pódia a celého prostoru zaslouží Víťa Martin Veselý se
svými techniky.
Na stránkách obce – www.chbany.cz si v sekci „festival“ můžete prohlédnout fotky či
zkouknout video z naší akce. Foto: Pavel Melicherčík a Martin Gaier (autor také videa).
Obec Chbany by tímto ještě jednou chtěla poděkovat sponzorům uvedené akce.

DĚKUJEME!!!
Hlavní partner festivalu

Další sponzoři: Petrom Stavby a.s., Pol-Agro s.r.o. (Poláky), Grape SC a.s., EnergoArch s.r.o.,
MJM Rodinná realitní a personální agentura s.r.o. (Kadaň), JE7BOZA s.r.o., KNO Stavby s.r.o.
(Klášterec nad Ohří), Statek Hořenice, MeGas – František Branda (Chomutov), Hubert Mlejnek
STIHL (Klášterec nad Ohří), Petr Hansl – PPcom Elektro (Kadaň), Antonín Ilčík – silniční a nákladní doprava, Miroslav Hlinovský (Chomutov), Elektroslužby Míchal (Kadaň), Prodejna PO –
Lukáš Kříž (Chomutov), Johnny Servis s.r.o., Marius Pedersen a.s. (Žatec), Budějovický Budvar,
Žatecký pivovar, Staropramen, Mattoni 1873, a.s., Perfectly Delicious (Chomutov), Tilio s.r.o.
(Chbany), Miloš Kudrnáč (soukromý zemědělec Žatec).
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VÝTAH Z 5/2021 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
25.8.2021

Dne 25.8.2021 od 17:00 hodin se uskutečnilo páté zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto
roce. Přítomno bylo nakonec 8 členů zastupitelstva.
Byl schválen záměr prodeje části stavební parcely č. 25 o výměře 30 m2, zastavěná plocha (tato
část parcely vznikla oddělením z parc. č. 1/1 o výměře 804 m2, která je ve vlastnictví obce) a parc.
č. 1/3 o výměře 62 m2, ostatní plocha (tato parcela vznikla oddělením z parc. č. 1/1 o výměře 804
m2, která je ve vlastnictví obce), vše v k.ú. Roztyly, které vznikly na základě Geometrického plánu
č. 67-88/2021 vyhotoveném Petrem Latinákem (Šafaříkova 2836, Chomutov). Schválen byl také
prodej Českému rybářskému svazu, z.s., Severočeský územní svaz, IČ: 00434132, a to parc. č. 299/2
(zahrada) o výměře 965 m2, parc. č. 299/3 (ostatní plocha) o výměře 82 m2, parc. č. 302/4 (zahrada)
o výměře 550 m2 a parc. č. 372/2 (ostatní plocha) o výměře 494 m2, která vznikla oddělením z parc.
č. 372/1 na základě Geometrického plánu č. 259-37/2021 vyhotoveném ing. Stanislavou Kantovou
(Černovice 174, Chomutov), vše v k.ú. Vikletice, za cenu stanovenou dohodou dle znaleckého posudku č. 16/3941/2021 ze dne 30.4.2021 znalce ing. Miroslava Vodičky, Čechova 166, 432 01 Kadaň, ve výši celkem 519.240,-Kč (slovy pět set devatenáct tisíc dvě stě čtyřicet korun českých) a
zároveň bylo zrušeno věcné břemeno na parc. č. 299/2 v k.ú. Vikletice - právo umístění a provozování, údržby, opravy a revize inženýrské sítě dle GP č. 248-058/2018 na dobu neurčitou dle smlouvy
č. 1/2019 ze dne 10.4.2019, právní účinky vkladu k 9.5.2019 - oprávnění pro parcelu č. 302/3 dle
smlouvy s Českým rybářským svazem, z.s., Severočeský územní svaz.
Schválila se Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví obce mezi
Českou republikou – Ministerstvem financí a obcí Chbany (č. 21/045/0192), kdy předmětem
smlouvy jsou par. č. 97/5 o výměře 772 m2 (ostatní plocha), parc. č. 190/14 o výměře 2.661 m2
(ostatní plocha), parc. č. 327/1 o výměře 2.050 m2 (ostatní plocha) a par. c. 327/6 o výměře 1.829
m2 (ostatní plocha), vše v k.ú. Přeskaky, a také Smlouvu o bezúplatném převodu privatizovaného
majetku do vlastnictví obce mezi Českou republikou – Ministerstvem financí a obcí Chbany (č.
21/045/0196), kdy předmětem smlouvy jsou par. č. 38/1 o výměře 4.781 m2 (ostatní plocha) a parc.
č. 38/6 o výměře 506 m2 (ostatní plocha), vše v k.ú. Poláky.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí jako zhotovitele akce „Chbany - veřejné osvětlení“ společnost EnergoArch s r.o., IČ: 25422995, která byla vybrána na základě „Výzvy k podání nabídek a
prokázání kvalifikace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vyhlášené v souladu s ust. § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění“,
ze dne 16.6.2021. Jako poskytovatele úvěru na financování projektu „Chbany – veřejné osvětlení“
společnost Komerční banka a.s., která byla vybrána na základě veřejné zakázky malého rozsahu na
služby zakázky (zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) ze
dne 27.7.2021. Proto zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o úvěru mezi obcí Chbany a společností Komerční banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí investičního úvěru ve výši
1.400.000,00Kč, za účelem financování projektu „Chbany – veřejné osvětlení“, splatného
25.12.2026, s úrokovou sazbou 5 letý FIX 2,03% p.a.“
Závěrem vzali zastupitelé na vědomí rozbor hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace, za období 1. pololetí 2021.
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UZAVÍRKA NECHRANICKÉ HRÁZE

Dne

14.9.2021 (úterý), 15.9.2021 (středa) a 16.9.2021 (čtvrtek), vždy od 8:00 hodin do 15:00
hodin bude uzavřena Nechranická hráz v rámci akce týkající se zkoušky montáže slupic pro pole č.
3, demontáž provizorního hrazení pole č. 1, provedení pravidelné zkoušky segmentu č. 2 a montáž
provizorního hrazení pole č. 3. 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.
Uzavírka byla i ve dnech 7.9.2021 a 8.9.2021, ale obec byla informována až 23.8.2021, proto to
nebylo zveřejněno v minulém čísle Chbanských novin. Proto doporučujeme sledovat stránky obce –
www.chbany.cz , sekci „novinky“, kde jsou vždy přidávány aktualizace.
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

Místo
nálezu

Datum 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

Chbany

2/2021

Sada 3ks menších klíčů (označení FESTA)

Chbany
dětské
hřiště

1.7.2021

1.1.2022

3/2021

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

Vikletice

4.2.2022

4/2021

Spací pytel zelené barvy

Vikletice

5/2021

Dětská náušnice

Chbany –
dětské
hřiště

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)
11.8.2021
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14.6.2021 – předán obci
12.6.2021 – nalezen

Vyzvednutí nálezu nejpozději
do:
14.10.2021

4.2.2022

11.2.2022
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PŘIPRAVUJEME A SRDEČNĚ VÁS ZVEME

Kulturní dům Chbany, dne 25.9.2021 (sobota) od 20:00 hodin – Obecní ples s hudební skupinou
REFLEX a večerním vystoupením hostů z muzikálu Mamma Mia. Jako již tradičně bohaté ceny při
zakoupení výherního lístku. Vstupné 200,-Kč + 200,-Kč výherní lístek (každá obálka výherní –
prodej v den konání plesu). Vstupenky v předprodeji od 15.9.2021 od 9:00 hodin na Obecním úřadě
ve Chbanech (jak na sál, tak do pohostinství – cena bude stejná a bude umožněno si koupit
výherní lístek hned na začátku plesu), prodej omezen – 4ks/osoba. PLES JE NEKUŘÁCKÝ!!!
Společenský oděv samozřejmostí!!! Zákaz konzumace vlastního alkoholu na akci!!!! Dne
25.9.2021 od 15:00 hodin pohostinství uzavřeno pro veřejnost a 26.9.2021 UZAVŘENO zcela.
UPOZORŇUJEME, ŽE V DEN KONÁNÍ PLESU SE NEBUDOU V POHOSTINSTVÍ JIŽ
PRODÁVAT ŽÁDNÉ VSTUPENKY. JEDNÁ SE O UZAVŘENOU AKCI A BEZ PLATNÉ
VSTUPENKY NEBUDE VSTUP DO POHOSTINSTVÍ UMOŽNĚN!!!
Aktuální platná opatření (do 25.9.2021 se samozřejmě mohou změnit)!!!!
Vstup bude umožněn jen těm osobám, kteří splní následující podmínku:
- doloží negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
- doloží negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
- doloží prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů
přede dnem konání akce,
- doložit potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
- bude očkován proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových
vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
- UPOZORŇUJEME NA SKUTEČNOST, ŽE SAMOTEST NA MÍSTĚ NEBUDE AKCEPTOVÁN!!!!!
Pokud návštěvník nesplní výše uvedenou podmínku, nebude mu umožněn vstup a bude mu
vráceno na místě vstupné.
Při vstupu bude uvedené kontrolováno!!! Každý návštěvník obdrží po kontrole na ruku pásku
(ne na jinou část těla či volně do ruky, na sako, šaty, apod.), aby nemusel být kontrolován opakovaně.
Navíc pokud se společenské události konají ve vnitřním prostoru s účastí více než 10 osob, musí
mít všichni přítomní po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2
(KN95 / N95). Každá fyzická osoba ručí sama za sebe, odpovědnost nejde za provozovatelem akce!
Tato skutečnost bude na akci řádně vyznačena – z naší strany nebude uvedené kontrolováno a neustále nabádáno, ať si zakryjete ústa.
POKUD NEJSTE OCHOTNI VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY SPLNIT ČI AKCEPTOVAT, PROSÍME, NENAVŠTĚVUJTE NAŠI AKCI! NEJEDNÁ SE O NÁŠ VÝMYSL, DODRŽUJEME POUZE PLATNÁ NAŘÍZENÍ A NEHODLÁME SE TAM S NIKÝM DOHADOVAT!!!! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá na
území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a
konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb
v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu,
politické hnutí nebo koalici samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických
stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu
ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem
k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada
hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené
pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka
krajského úřadu.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října 2021).
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou
zveřejněny ve volební místnosti.
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.
Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání
kandidáta (pokud krajský úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky
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jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu). Volič musí dbát na to, aby do úřední
obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným
hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu vybrat 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 vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední
obálku vložit do volební schránky.
Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze
vydat duplikát. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební
komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič,
kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský
průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební
schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou
pouze v rámci svého volebního okrsku. Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné
volební schránky. Pokud této možnosti hodláte využít, volejte 474 392 022.
INFORMACE PRO VOLIČE – VOLEBNÍ MÍSTNOST BUDE NADÁLE UMÍSTĚNA
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU, ALE NOVĚ V PROSTORECH ČEKÁRNY ORDINACE
LÉKAŘE – Z DŮVODU LEPŠÍ MOBILITY PRO OBČANY.

SMÍTE OŘEZAT VĚTVE NA SOUSEDOVĚ ZAHRADĚ, KDYŽ VÁS OBTĚŽUJÍ:
CO O TOM ŘÍKÁ ZÁKON

Známá situace, která se tak často opakuje. Vzrostlé stromy z vaší zahrady stíní sousedům na
záhony a k vám zas padají jejich letní jablka a listí na vyšperkovaný anglický trávník. Následuje
debata, kdo by co měl udělat a nelze najít společnou řeč. Jak řešit spory kolem větví ovocných
stromů, které přesahují k sousedovi? Máte právo na jejich ořezání vy, anebo soused? Zákon má na
neshody tohoto typu řešení.
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Co říkají paragrafy
Sousedská práva jsou upravena v ust. § 127 občanského zákoníku. Předtím než se pustíte do vyjednávání se sousedem, ať už kvůli přerostlým větvím, nebo opadanému ovoci, nastudujte si první
odstavec citovaného paragrafu: „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou
poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně omezoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat
větve stromu přesahující na svůj pozemek.“
Z ust. § 127 odst. 1 vyplývají dva závěry. Každý soused může do jisté míry obtěžovat jiného
výkonem svých práv, avšak ne nad míru přiměřenou poměrům a ne způsobem, kterým by vážně
omezoval výkon práv druhého souseda. Větve ze sousedova stromu přesahující do vaší zahrady
odstranit můžete, ale za dodržení zákonem stanovených podmínek.
Začněte příjemným rozhovorem a žádostí
Přestože zákon výše uvedenou povinnost nestanoví, není nad lidskou slušnost a zachování dobrých vztahů. Proto je nejlepší nejdříve souseda slušně oslovit. Pro začátek jen ústně a v případě, že
nereaguje, pak i písemně. Sousedovi v klidu vysvětlete, že větve z jeho stromu zasahují na váš pozemek a vy ho můžete využívat jen velice omezeně. Připravte ho na situaci, že když neodstraní
přesahující větve on, uděláte to vy, protože na to máte dle zákona právo.
Odstraňte větve svépomocí
Když vás obtěžují větve ze sousedova stromu nad míru přiměřenou poměrům, můžete je v části
přesahující do vaší zahrady sami odstranit. Je však nutné udělat to šetrně a ve vhodnou roční dobu.
Šetrné odstranění větví znamená, že je nebudete lámat, opalovat či polévat jedem apod. Použijte
nůžky na stříhání větví, případně pilu a snažte se nevstupovat na sousedovu zahradu.
Větve byste měli odstranit ve vhodnou roční dobu, tedy ideálně v době vegetačního klidu. Jestliže
chcete předejít případným komplikacím, poraďte se o vhodné době a způsobu odstranění přesahujících větví předem s odborníkem. Jestliže nedodržíte výše uvedené podmínky, budete sousedovi
odpovídat za případnou škodu.
Větve ani ovoce není váš majetek
Často se řeší otázka, komu vlastně uřezané větve patří. Další spory vyvolává situace, kdy soused
češe ovoce z větví, které přesahují na jeho pozemek. Je to tak, že strom je součástí pozemku, na
kterém roste. Když se urodí na stromě ovoce, právně připadne vlastníkovi stromu, přestože větve
zasahovaly do cizí zahrady. A to i tehdy, pokud samovolně opadaly na cizí pozemek.
V případě, že větve nepřesahují do vaší zahrady, nemáte právo je zkracovat. A jestli vám sousedův strom stíní nebo vás omezuje či obtěžuje jiným způsobem, a to nad míru přiměřenou poměrům,
musíte se obrátit na soud s tzv. "sousedskou žalobou".
Vždy je však nejlepším řešením vzájemná dohoda sousedů, obě strany si ušetří čas a není nad
příjemné sousedské vztahy.
Zdroj: www.ireceptar.cz/zahrada/orezani-vetvi-sousedovi-30000807.html
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INFORMACE – MUDR. MILAN KUKUČA

Od 7.9.2021 do 30.9.2021 čerpá MUDr. Milan Kukuča dovolenou (bude přítomna pouze zdravotní sestra). Ve dnech 8.9.2021 (středa) a 15.9.2021 (středa) nebude zdravotní sestra přítomna
v Ordinaci ve Chbanech a to z důvodu uzavření Nechranické hráze. Ve dnech 22.9.2021 (středa)
a 29.9.2021 (středa) bude zdravotní sestra přítomna v Ordinaci ve Chbanech. Děkujeme za pochopení.
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. Pokud poplatky nebudou uhrazeny do 30.9.2021, budou v měsíci říjnu zaslány upomínky.

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 26.9.2021) 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!!!
Informace o plánované sběrové sobotě jsou na konci čísla dnešních novin. Dodržujte prosím
uvedené pokyny!!! To, že tam někdo „prasácky“ umístí bordel několik dní dopředu bez našeho vědomí, to neznamená, že to musíte dělat i vy. Děkujeme za pochopení.
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VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ DNE 1.9.2021 V ZÁKLADNÍ
ŠKOLE VE CHBANECH

Dne 1.9.2021 proběhlo v Základní škole ve Chbanech vítání
prvňáčků s paní ředitelkou Mgr. Jiřinou Kříčkovou. Pro školní rok
2021/2022 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 nekynutý švestkový koláč
(čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 160g másla, 150g moučkového cukru, 2 celá vejce, 300ml mléka, 500g polohrubé
mouky, sůl, 1 kypřící prášek, a cca. 1kg švestek. Drobenka: 70g másla, cukr, polohrubá mouka.
Změklé máslo s vejci a cukrem vyšleháme do pěny,
přidáme mléko a mouku, smíchanou se špetkou soli a
kypřícím práškem. Vše ušleháme a vlijeme na velký
plech s vyšším okrajem, vymazaný a moukou vysypaný. Těsto rovnoměrně rozetřeme a hustě poklademe
vypeckovanými švestkami. Švestky klademe trochu
přes sebe, aby se jich vešlo co nejvíce. Posypeme drobenkou a vložíme do předem vyhřáté trouby. Pečeme
na 180 st. asi 30 - 40 minut. Dobrou chuť.
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Digitální kino Žatec, dne 14.9.2021 od 17:30 hodin: Jedině Tereza - Tomáš s Terezou už pár
let prožívají lásku jako z učebnice. Tomáš jako meteorolog získal skvělou práci televizního moderátora počasí a Tereza se (zatím neúspěšně) snaží rozjet prodej a výrobu ručně šitých bot. Kdy se to
zadrhlo? Na Štědrý den, když Tereza přistihla polosvlečeného Tomáše v domněle choulostivé situaci s populární televizní moderátorkou. Prekérní chvilku by sice Tomáš mohl celkem racionálně
vysvětlit, kdyby k tomu ale dostal příležitost. „Usmiřovačku“ mu překazí neplánovaný nocleh na
policejní stanici, a když se konečně dostane domů, narazí na prázdný byt a výzvu, aby se sbalil a
odstěhoval. Tomáš se nechce vzdát bez boje, rád by Terezu obměkčil nějakým velkým romantickým
gestem, jenže už nějak vyšel ze cviku. Naštěstí má kamaráda Karla, filmového fanatika, který má
jednoduché řešení – proč se neinspirovat scénami ze slavných romantických filmů? Jenže Tomáš
záhy pozná, že to, co stoprocentně funguje na filmové hrdinky, nemusí nutně fungovat i v šedivé
realitě, zvlášť když provedení pokulhává, nebo když se do cesty připlete charismatický fotograf,
který se o Terezu zajímá víc, než je zdrávo. Vstupné. 130,-Kč.
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 Digitální kino Žatec, dne 15.9.2021 od 20:00 hodin: Chci tě, jestli to dokážeš - Osud k Janě
nebyl dvakrát laskavý. Obrna ji připoutala na lůžko a dívka je zdánlivě zcela závislá na pomoci
svých blízkých, kteří mají ale sami dost starostí. Matka Martina se potýká se složitou sociální situací
a alkoholem, sestra Kateřina je nevidomá. Z této zdánlivě tísnivé konstelace vyrůstá dojemný, ale
nesentimentální příběh o houževnatosti, nezlomném optimismu a potřebě lidské blízkosti. Jana navzdory limitům usiluje o svobodu a sexuální naplnění. I když se sama téměř nemůže hýbat, přesto
neúnavně uvádí do pohybu lidi i události kolem sebe. Nevhodné do 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 15.9.2021 a 19.9.2021 od 20:00 hodin: Cesta domů - Cesta domů vede
tam, odkud jsme vzešli. Nejen ve smyslu fyzickém, ale i duchovním. Je to cesta do našeho rodiště,
cesta k našim zdrojům, k lesům, stráním a polím. Cesta k čiré vodě, k divokému ohni, k větru bez
zplodin, k zemi bez chemie. Hrdinové našeho příběhu, každý svým způsobem, hledají ztracenou
harmonii se zvířaty, s rostlinami a hlavně se sebou samými. Přístupné od 12 let. Vstupné: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 16.9.2021 od 17:30 hodin: Cesta domů – obsah viz. výše. Nevhodné
do 12 let. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 16.9.2021 od 20:00 hodin: Jedině Tereza - obsah viz výše. Vstupné:
130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 17.9.2021 a 24.9.2021 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. Nevhodné do 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 18.9.2021 od 17:30 hodin: Muž se zaječíma ušima - Josef je spisovatel,
který jednoho dne získá nečekanou schopnost – mimořádný sluch v podobě zaječích uší. Ten mu
umožňuje výborně slyšet nejenom hlasy dalších lidí, ale především jejich myšlenky. Střetnutí cizích
a vlastních představ o sobě samém otevře Josefovi oči. Když mu pak jeho mladá přítelkyně Katka
oznámí, že s ním čeká dítě, Josef ví, že je to jeho poslední šance, jak si uspořádat dosavadní život.
Rozhodne se s ní oženit a narovnat rodinné vztahy. Nevhodné do 12 let. Vstupné: 100,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 19.9.2021 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. Vstupné. 30,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 19.9.2021 od 17:30 hodin: Atlas ptáků - Když se ve staré rodinné
firmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí peníze ve velkém, nastává konfrontace s novou realitou, na níž
nebyl nikdo připraven. Ivo Róna, dlouholetý šéf prosperujícího podniku Aron, se snaží zorientovat
v nechtěné situaci, kterou mu jeho děti ani okolí neulehčují, ale kterou si na sebe dost možná seslal
sám. Nevhodné do 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 21.9.2021 od 17:30 hodin: Spící město - Čtyři sourozenci Kryštof,
Kristýna a Ema a nejmladší Samuel prožívají spokojené dětství ve šťastné rodině. Jednoho rána se
ale všechno změní. Jejich rodiče upadli do záhadného spánku a oni si musí najednou poradit docela
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sami. Takto záhadně usnuli rodiče po celém světě. Nastává chaos, jejich město ovládnou bezdětní
a mladí, kteří se dokázali ve vzniklé situaci zorientovat. Věřit se nedá nikomu. Pro sourozence začíná každodenní boj, v němž by měli vítězit ti silnější a chytří, ale leckdy mají navrch ti vychytralí
a bezohlední. Malý Samuel je navíc unesen a sourozenci se vydávají na cestu do neznáma, aby ho
zkusili najít. Podaří se jim opět setkat a najít cestu zpět domů? Probudí se jejich rodiče a bude vše
jako dřív? Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 23.9., 25.9. a 29.9.2021 od 20:00 hodin a dne 24.9.2021 od 17:00 hodin:
Zbožňovaný - Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina
– manželka Olga, která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera
Zuzana, jejíž manželství s Karlem se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka
Aneta, která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže
Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký
poměr s ortopedkou Danou. A Dana samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk teď bude mít konečně
víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si
plánoval. Přístupné od 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 24.9.2021 od 20:00 hodin: Prvok, Šampón, Tečka a Karel – obsah
viz. výše. Nevhodné do 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 26.9.2021 od 20:00 hodin: Jan Werich? Když už člověk jednou je …
- Film mapuje klíčové okamžiky života Jana Wericha, vznik Osvobozeného divadla, jeho boj proti
fašismu, dramatický útěk před nacisty, působení ve Spojených státech, rozčarování po návratu do
Československa i spolupráci s novým režimem. Snímek přináší málo známá fakta o jeho dramatickém útěku do Rakouska nebo o jeho druhé emigraci do USA. Po definitivním návratu domů Jan
Werich odmítl spolupracovat s husákovským režimem, zmizel z televizních obrazovek, nesměl hrát
ani psát. Pro národ se tak stal symbolem vzdoru a nesouhlasu s okupací sovětskými vojsky. Přesto
byl obklopen přáteli, které sledovala a evidovala StB. Vstupné: 100,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 28.9.2021 od 20:00 hodin: Marťanské lodě - Martin a Eliška, hlavní
hrdinové filmu Marťanské lodě, se poprvé setkávají na narozeninové party ve vybydlených prostorách brněnského nádraží. Mladá psycholožka hudebníka pozve na přednášku, kterou pořádá. Na
Martina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona ho loví. Martin za ní odletí do Norska. Po návratů domů
zjišťují, že bez sebe nemůžou být. Je to jak z hollywoodské romance, jen v kulisách Brna. Vyléčí
vesmírná láska všechny bolesti? Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 29.9.2021 od 20:00 hodin: Zbožňovaný – obsah viz. výše. Nevhodné
do 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 30.9.2021 od 17:30 hodin: Tichý společník - Lenka se vrací z Prahy
do své rodné vesnice kdesi na Slovácku. Život i čas tady plynou trochu jinak a Lenka si po rozvodu
potřebuje oddychnout a dobít baterky. Trefí se do doby, kdy se její otec rozhodne potopit na dno
přehrady, aby na zahradě zatopeného domu našel zakopanou bednu se slivovicí. Na místním hřbitově navíc právě došlo místo. Rozšíření není možné, zpopelnění zcela nemyslitelné! Božský klid
tak naruší debaty o nápadu místního pobudy začít pohřbívat na stojáka. Každý k tomu má co říct a
takhle živo tu dlouho nebylo. A Lenčino cvičení tai-chi na zahradě taky působí hodně nepatřičně.
Co nakonec čeká příštího nebožtíka? A hlavně – kdy a kdo to bude? Nevhodné do 12 let. Vstupné:
100,-Kč.
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: Pozvánka na zasedání okrskové volební komise,
- 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 11.8.2021,
- Město Kadaň: Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) – Uzavírka silnice č. III/22512 na hrázi
VD Nechranice,
- 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).
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU VE CHBANECH

Sdělujeme tímto, že dne 22.9.2021 (středa) bude Obecní úřad ve Chbanech otevřen pouze dopoledne, tedy od 7:30 hodin do 11:30 hodin. Děkujeme za pochopení.
SLOVO STAROSTY

Další ročník festivalu je opět úspěšně za námi. Akce se nesla v klidném duchu a můžeme konstatovat, že letošní návštěvnost byla vskutku velmi vysoká. Příští rok nás čeká již neuvěřitelný jedenáctý ročník a již nyní víme, že se bude konat dne 20.8.2022. 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 za pomoc při realizaci motorkářské
části a zaměstnancům obce za pomoc při přípravě a průběh konání akce. A pro naše „věčné kritiky,
že program nic moc“ – zakládáme si na tom pořádat tuto akci pro lidi ZDARMA a rozhodně si
nemyslíme, že by byla sestavena na neznámých interpretech či revivalových kapelách. Většinu kapel si na dnešních akcích široko daleko rozhodně ZDARMA neposlechnete. Program je sestavován
pro celou rodinu a rozhodně není zaměřen „jen“ pro motorkáře.
Jak jste si mohli povšimnout v dnešním čísle Chbanských novin, obec se rozhodla pořádat dne
25.9.2021 konečně reprezentační ples. Všechny informace jsou uvedeny v daném článku. Jen bych
rád opakovaně uvedl, že je na každém jedinci, zda chce takovou akci navštívit a pokud ji chce
navštívit, musí akceptovat podmínky vstupu. Budeme rádi, když naši akci navštíví lidé, co se budou
chtít bavit a ne dělat zbytečné problémy. Upozorňuji na skutečnost, že tentokrát skutečně bude u
vstupu ochranka, která bude nejen kontrolovat, zda návštěvníci splňují podmínky vstupu, ale budou
také nahlížet do tašek, zda si tam někdo nepašuje vlastní alkohol (což s oblibou někteří návštěvníci
dělají). Jestli s tím někteří budou mít problém, na místě jim vrátíme vstupné a požádáme je o opuštění akce – akce je soukromá a bez platné vstupenky tam nemá nikdo co dělat.
Opakovaně připomínám, že 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
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– buďte v tomto ohledu ohleduplní a hlavně neblokujte svými odstavenými vozy průjezdy kolem
úřadu. Dbejte proto zvýšené opatrnosti při projíždění obcí.
Jako každý rok při začátku topné sezóny začnou nájemníkům kapat ventily. Prosím nahlaste
tuto skutečnost na obecním úřadě.
I letos připomínám, že od 1.10.2021 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 1.10.2021 bude v Obchodě ve Chbanech nastavena tzv. zimní otevírací doba, což znamená, že v odpoledních hodinách bude otevřeno pouze do
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).
Jiří Hoření, starosta obce
SBĚROVÁ SOBOTA

Ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. bude v naší obci dne 23.10.2021 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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STRÁNKA ŠKOLY – ŠKOLA ZAČÍNÁ

Ve středu

1. září se uskutečnilo v naší škole slavnostní přivítání prvňáčků. Kluci a holčičky se zvědavostí,
natěšením, možná trochu i s obavami přicházeli ráno se
svými rodiči do naší školy. Ve třídě je přivítala paní ředitelka, za přítomnosti pana starosty Jiřího Hoření a paní
místostarostky Ireny Kobzové. Přejeme našim prvňáčkům, ať se jim u nás ve škole líbí a ať se do školy pokaždé
těší.
Nu, a máme tu další školní rok. Snad se nebude opakovat situace jako loni a všichni žáci ZŠ i děti MŠ budou
moci chodit do školy po celou dobu.
Během letních prázdnin byl dokončen projekt „Učíme se přírodě při ZŠ Chbany“, který umožní
dětem naší školy vzdělávat se pomocí přírody. Na děti čekala zahrada v takzvaném „novém kabátku“. Máme nový
altán, který využijeme při různých hodinách a učení venku.
Stát se zahradníky nám umožní 4 vyvýšené záhony i bylinková spirála. A také zde máme pohybové a balanční prvky,
jako např. lanový most, veverčí dráhu a pocitový chodník,
pomocí nich se budeme rozvíjet po tělesné stránce. Při různých mimoškolních programech využijeme i nové ohniště.
A budeme se snažit, abychom novou zahradu sdíleli i
s ostatními rodinnými příslušníky a přáteli při akcích, které
máme pro tento školní rok naplánované.
V sobotu 4. září paní učitelky prezentovaly naši ZŠ a MŠ v Žatci na Žateckých dvorcích a Dočesné trochu jinak. Ve škole děti vyrobily různé dárkové
předměty, které jsme pak nabízeli k prodeji na žateckém
jarmarku. A protože jsme tvořivou školou, tak i na Žatecké dvorky jsme připravili tvořivou dílničku, která
měla velký úspěch u malých návštěvníků.
Přejeme vám hezké podzimní dny provázející smíchem a radostí.
Děti, žáci a celý kolektiv ZŠ a MŠ Chbany
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