C h b a n s ké n ov i ny

11/2021 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
OZNÁMENÍ

Tímto oznamujeme občanům, že dne 15.11.2021 (pondělí) bude Obecní úřad ve Chbanech
pro veřejnost otevřen pouze od 07:30 hodin do 11:30 hodin (od 12:30 hodin do 17:00 hodin bude
úřad uzavřen). Děkujeme za pochopení.
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 28.11.2021) 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!!!
PŘIPRAVUJEME
- Chbany před budovou ZŠ, dne 1.12.2021 (středa) od 17:00 hodin – Vánoční rozsvícení stromečku před školou s hudebním vystoupením Bořka Slezáčka, Petry Peterové a samozřejmě i dětí
z naší školy. Srdečně Vás tímto zveme a budeme se těšit.
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RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na dýňovou polévku (čerpáno
z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 2 lžíce másla, 1kg dýně Hokkaidó, 5 menších brambor, 2 kostky zeleninového bujónu,
sůl, pepř, drcený kmín, chilli omáčka, ¼ l mléka, petrželka na ozdobu.
Dýni zbavíme semen, brambory oškrábeme. Na
másle orestujeme na kostky pokrájenou dýni a brambory, přidáme koření, sůl, zalijeme vodou, přidáme
bujonové kostky a vaříme do měkka.
Když je vše měkké, vypneme sporák, přilijeme
mléko a ponorným mixérem rozmixujeme dohladka.
Podle potřeby dochutíme chilli omáčkou (místo
chilli je možné přidat 3 stroužky česneku a hrst majoránky - polévka není pikantní ale nádherně voňavá)
a ještě krátce provaříme. Dobrou chuť.
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

2/2021

Sada 3ks menších klíčů (označení FESTA)

Chbany
dětské
hřiště

1.7.2021

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

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

Vyzvednutí nálezu nejpozději
do:
1.1.2022
4.2.2022

4.2.2022

11.2.2022

KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Kino Hvězda Kadaň, dne 13.11.2021 od 14:00 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: 60,-Kč.
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 Kino Hvězda Kadaň, dne 13.11., 17.11., 19.11. a 24.11.2021 od 20:00 hodin a dne 14.11.2021
od 17:00 hodin: Přání Ježíškovi - Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i
ta správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu. Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je
obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty malou uprchlici z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům, je
pro něj noční můra. Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná
dostanou ještě jednu šanci. Vstupné: 140,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 14.11.2021 od 20:00 hodin: Hrana zlomu - Kateřina s Robertem vychovávají svou malou dcerku v luxusní moderní vile, stěží lze však jejich domácnost nazvat harmonickou. Na rozdíl od nich žije dospělý Viktor se svou matkou v polorozpadlém domě na samotě,
jejich rodinné vztahy nicméně nejsou o nic zdravější – byť docela jiným způsobem. Osudy dvou
disfunkčních rodin se protínají v unikátním, atypicky vyprávěném příběhu - skládance plném surreálných obrazů výmluvnějších než jakákoli slova. Přístupné od 15 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 16.11.2021 od 20:00 hodin: Kurz manželské touhy - Páry, toužící po
návratu vášně a touhy do svého partnerství, přijedou na kurz ambiciózního párového terapeuta
Mazla, který razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti obou partnerů, duševní i
tělesné. Jenže velmi pevné objetí se může snadno proměnit ve škrcení, škrcení v udušení, terapie v
touhu po vraždě. Zvlášť když se napětí hromadí celé roky. Helena tak dlouho čelí výčitkám svého
manžela, že jej tiskne málo, až ho jednou obejme příliš pevně. Udělala to schválně? Nebo jen podvědomě? Nebo to byla nešťastná náhoda? Zpočátku to možná neví ani ona sama. Může někdo někomu při vroucím objímání držet tepnu tři minuty omylem? A kdo je tady vinen? Helena? Sama
oběť? Nebo jen ta blbá objímací metoda? Kolem sympatické hrdinky se stahuje smyčka, střet světa
partnerských vztahů s logickou vyšetřovací mašinérií vyznívá komicky, ale pro hrdinku nemusí
dopadnout dobře. Snad jedině, kdyby se zjistilo, že i kriminalisti jsou jenom lidi… Tomu pitomci,
co si o to koledoval, už původní život nikdo nevrátí, ale prozřít můžou ostatní čtyři páry, které si
sem původně přijely upevnit manželství. Možná pochopí, že udržovat si prostor, svobodu a kyslík
může paradoxně znamenat být si blíž. A toužit po sobě. Přístupné od 12 let. Vstupné: 140,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 19.11.2021 od 17:30 hodin: Ztraceni v ráji – Evžen se sice narodil a
vyrostl ve Švýcarsku, ale protože byl vždy tak trochu bohém, rozhodl se opustit tamější buržoazní
svět, kam příliš nezapadal. Po třicítce se přestěhoval do Prahy, odkud jeho otec naopak v roce 1968
emigroval a už se tam pak nikdy nevrátil. Evžen se i přes dospělý věk stále není zcela schopen
postavit svému dominantnímu otci, pro kterého je Česko a Praha dávno zapomenutá minulost. Jediné, na čem mu záleží, je dobrá pověst a slušně vydělávající soukromá zubařská praxe ve švýcarském Bernu. Evžen naopak v Praze provozuje vysněný hudební klub, zažívá tu osudovou lásku, ale
i osudové neštěstí, a nakonec to vypadá, že se bude muset do Švýcarska přece jen na chvíli vrátit.
Přístupné od 12 let. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 19.11.2021 od 17:00 hodin: Láska na špičkách - Příběh romantické
komedie je zasazen do malého města a okolí na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s
náladami hlavní hrdinky Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu skončila kariéru profi tanečnice a přestěhovala se s manželem Petrem a sedmiletou dcerou Maruškou na
opuštěný mlýn, který zdědila po babičce. S buldočí vůlí a přes omezené finanční prostředky stavení
Chbanské noviny

3

C h b a n s ké n ov i ny
rekonstruuje, aby vytvořila rodině nový domov. A přivydělává si tím, že vede v místní škole kroužek pohybové výchovy. Učí životem unavené ženy dávno zapomenutým tanečním pohybům a jejich
dcerky základům baletu. Petr na venkově není šťastný, chce dělat kariéru v Praze. Manželství procházející krizí, nejistá existence a lidská omezenost některých obyvatel malého města Terezu nutí
táhnout na vlastních bedrech víc, než možná dokáže unést. Naštěstí jsou tu její malé "primabaleríny", které mají do dokonalosti daleko, ale o to víc jsou roztomilejší a Terezin nakažlivý optimismus. Ale život nám klade do cesty nečekané nástrahy. Jedné noci mlýn začne hořet, na scéně se
objevují dobrovolní hasiči a jejich hezký velitel. Petr Tereze oznamuje, že stěhuje do Prahy, ředitel
školy, že kroužek pohybové výchovy chce vedení města zrušit, a na scéně se z ničeho nic objeví
Tereziny kamarádky. Pokud to všechno chce Tereza ve zdraví přežít, bude muset vymyslet plán.
Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 20.11.2021 od 20:00 hodin: Karel - Celovečerní dokumentární film
Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga
Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné
otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud
široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled
a humor. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 25.11. a 27.11.2021 od 20:00 hodin a dne 25.11.2021 od 17:00 hodin:
Vánoční příběh - Komedie odehrávající se během Štědrého dne, kdy několik hrdinů prožije
opravdu nevšední a nezapomenutelné Vánoce. Vstupné: 140,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 28.11.2021 od 17:30 hodin: Vánoční příběh – obsah viz. výše. Přístupné od 12 let. Vstupné: 140,-Kč.
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:
- ČEZ Distribuce a.s.: - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (oznámení o odstraňování a
oklešťování stromoví a jiných porostů),
- Obec Chbany: Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 15.10.2021,
- 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).
PŘERŮSTAJÍ VĚTVE ZE SOUSEDOVY ZAHRADY

K podzimu neodmyslitelně patří záplava nádherně zbarveného listí. Největší radost z něj máme
na procházce lesem. Menší, když musíme několikrát do týdne hrabat zahradu. Zvlášť, pokud neuklízíte listí jen ze svých stromů, ale i z větví, které přesahují od souseda. Jak se na tento problém
dívá zákon? Jak vyřešit větve ze sousedovy zahrady?
Nemusí to být pouze podzimní listí, ale také letní ovoce nebo stín, co může ze vzrostlých stromů
rostoucích na sousedově zahradě k vám na pozemek padat. Pokud vám tato situace překáží, je nutné
jednat. Avšak pozor, obec vám s tím nepomůže.
Chbanské noviny
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Práva a povinnost sousedů ošetřuje listina základních práv a svobod, kde v čl. 11 je mimo jiné
uvedeno: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní
prostředí nad míru stanovenou zákonem." V Občanském zákoníku je dále napsáno: „Vlastník se
zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné
podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním
poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se
přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň
obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“ Každý z nás má tedy povinnosti
neobtěžovat svého souseda. Pokud se tak stává, může dojít až k soudnímu sporu.
Občanský zákoník ošetřuje také situaci, kdy větve nebo kořeny ze sousedova stromu zasahují na
vedlejší pozemek. Konkrétně se jedná o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 1016. „Zde se
uvádí, že plody spadlé ze stromu na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku.
Mezi tyto plody se řadí i spadané listí, které tak náleží vám, nikoliv sousedovi. Je tedy na vás, abyste
si spadané listí odklízeli." Ve stejném zákonu je však napsáno, že souseda máte právo požádat, aby
větve, jež přesahují na váš pozemek, ořezal. Pokud tak neučiní, můžete to udělat vy. „Neučiní-li to
vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve
vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu
to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co
z odstraněných kořenů a větví získá."
Zkuste nejprve souseda vyzvat, aby s úklidem listí pomohl. Pokud nedojde k dohodě, můžete ho
požádat, aby odstranil přesahující větve v souladu § 1016 odst. 2 občanského zákona. Tuto výzvu
nejlépe proveďte písemně, abyste měli důkaz, že jste se chtěli dohodnout. Konkrétně popište, v čem
vám přesahující větve činí potíže, přidejte fotky nebo video. K odstranění větví dejte sousedovi
přiměřenou lhůtu. „Pokud tak neučiní, pak máte právo tyto větve ořezat." Dejte si však pozor, abyste
dodrželi podmínku § 1016 odst. 2 občanského zákona a větve ořezali šetrně a ve vhodné době. Tedy
nejlépe v době vegetačního klidu, který je stanoven novelou vyhlášky č. 189/2013 zákona 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny. Ta říká že: „Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny." Konkrétně ho stanovuje odborník.
Zpravidla je to však období od listopadu do března.
Zdroj: https://www.ireceptar.cz/zahrada/vetve-ze-sousedovy-zahrady-30001108.html
SLOVO STAROSTY

Jak jste si někteří mohli povšimnout, v obci Chbany došlo k plánovanému pokácení stromů. Již
v 3/2021 čísle Chbanských novin jsme informovali o skutečnosti, že si obec nechala vypracovat
dendrologický posudek dřevin (posudek na 6 líp srdčitých, 1 lípa zelená, 2 javory mléče, 1 javor
klen, 1 jasan ztepilý a 1 vrba bílá). Jednalo se o stromy nacházející se v okolí základní školy (tedy
mezi školou a dětským hřištěm), dále u školy z boční strany, jedna lípa pak přímo na dětském hřišti
a nakonec vícekmenný javor klen v křižovatce na hlavní silnici. Bohužel tento posudek nedopadl
dobře pro stromy a všechny stromy byly určeny k pokácení. Část stromů byla pokácena v březnu a
zbytek nyní. V oblasti před školou se plánuje náhradní výsadba.
K dalšímu kácení dojde v obci Roztyly a v obci Poláky. V obci Poláky budou pokáceny topoly
černé a v obci Roztyly vrby. Při kontrole těchto stromů bylo zjištěno, že stromy jsou silně narušeny
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bez možnosti stabilizace, další opatření jsou vysoce nerentabilní, nenaplní ekologické ani estetické
funkce. Zjištěné závady na stromech: neodborně provedený redukční řez, silná sekundární koruna,
výrazné prosychání a zlom kosterních větví, hnilobný výtok na bázi kmene, otevřená hniloba na
patce kmene, vysoké riziko statického selhání, neperspektivní a nebezpeční jedinci. V obci Poláky
se některé stromy nacházejí na pozemcích jiného vlastníka a i ten byl vyzván k pokácení stromů.
Od 1.11.2021 začala platit bohužel další nařízení vlády, která se dotkla i našich pohostinství.
Jedná se o vstup s respirátorem a kontrola bezinfekčnosti. Ať se nám to líbí nebo ne, ať s tím souhlasíme nebo ne, obec dodržuje aktuální nařízení. Pokud nejste ochotni uvedené respektovat, prosíme, nenavštěvujte tato místa. Není hrdinství řvát na obsluhu a posílat je někam. Jsou to pouze lidi,
kteří se řídí nařízením. Neznamená to, že s tím souhlasíme, jen to akceptujeme – ani obsluha, ani
my jako provozovatel nechceme platit pokutu. Návštěvníkům, kteří nejsou schopni prokázat se bezinfekčností, rádi zabalíme jídlo s sebou. A pokud si chcete stěžovat, směřujte své stížnosti na vládu,
tedy na Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1. Děkujeme za pochopení a za to,
že nám neřvete na zaměstnance.
Do konce roku by mělo dojít k umístění nových solárních lamp na některých místech v naší obci
z důvodu zlepšení bezpečnosti. V obci Poláky budou umístěny 2 nové lampy k autobusové zastávce
u hlavní komunikace. V obci Vadkovice bude umístěna lampa na stanoviště kontejnerů u chatařů.
V obci Roztyly bude vyměněna rozbitá lampa u kontejnerů. V obci
Chbany budou vyměněna světla na hlavní křižovatce a nově bude přidáno světlo u rybníka na konci obce a u kulturního domu. Dále by mělo
dojít k výměně některých svítidel v obci Poláky (lepší svítitelnost). Uvedené se nám snad podaří stihnout do konce roku.
Jak jsme již informovali, v obci Chbany došlo k realizaci akce
Chbany – veřejné osvětlení. Akce byla na konci měsíce října dokončena,
předána a již zkolaudována. Obec Chbany by touto cestou ráda poděkovala Ústeckému kraji, který se podílel na financování této akce.
Jiří Hoření, starosta obce
STRÁNKA ŠKOLY – CO SE DĚLO VE ŠKOLE OD ZÁŘÍ

Po krásných letních dnech nám nastal podzim.
V naší škole však nezoufáme a umíme si užívat i
podzimní čas, a neodradí nás ani nepřízeň počasí
Ještě 8. září jsme se zapojili do celostátní akce
OLYMPIJSKÝ BĚH. S chutí jsme v sobě vyburcovali sportovního ducha a vyběhli na trasu okolo
naší obce. Připomněli jsme si tradici olympiády a
vyzkoušeli si, jaké to je, být závodníkem. Děkujeme za spolupráci zaměstnancům obce Chbany a
také všem, kteří nám přišli fandit a podpořili nás.
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Dne 8. října jsme se sešli i se sourozenci, rodiči a ostatními přáteli na školní zahradě, kde
byla připravena CHBANSKÁ DRAKIÁDA
2021. Přinesli jsme si vlastnoručně vyrobené
draky a společně jsme soutěžili v několika disciplínách – Navlékání dračích ocasů, Hod do drakovy tlamy, Dračí stezka, Překážkový běh s dračími ťápotami, Dech dráčků apod. Byli jsme
rádi, že si můžeme užít pěkné odpoledne, které
jsme doplnili i opékáním dobrot na ohni. Samozřejmě nebylo lehké vybrat nejlepšího vyrobeného draka, ale nakonec rozhodlo spravedlivé
hlasování, kde byli odměněni 3 nejlepší děti
z MŠ a 3 žáci ze ZŠ.
Dne 12. října jsme se oblékli DO GALA. Ve škole jsme měli DEN ELEGANCE. Přehlídka slavnostních modelů byla rozmanitá a nechybělo i galantní chování všech zúčastněných.

Hned 13. října jsme se vydali do okresního muzea v Chomutově za „PRAČLOVÍČKEM“. Něco
už známe z pohádek a filmů, ale tentokrát jsme se dozvěděli i trochu málo z naší historie. Program
byl zajímavý a dokonce jsme si prohlédly originály vykopávek, které
byli objeveny v blízkosti naší obce – v oblasti Vikletice, Roztyly a Soběsuky.
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Dne 26. října za námi do školy přijeli s programem „ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE“. Seznámili jsme se
s tím, jak v naší zemi funguje zemědělství, jaké to bylo v dřívějších dobách a jaké možnosti mají
zemědělci dnes. Kluci se zajímali nejvíce o zemědělskou techniku, ale ani děvčata nezůstávala pozadu, když se povídalo o zpracování zemědělských plodin. A jako již tradičně každý rok, jsme si
udělali malý projekt ke DNI STROMU.

Zatím poslední společnou akcí školy, rodičů a přátel byl 5. listopadu „DUŠIČKOVÝ LAMPIOŇÁK“. Vydali jsme se na tajemnou cestu
bloudivé dušičky, abychom ji mohli pomoci objevit klid. Temnou branou jsme
vstoupili na cestu dušiček, které bloudí
v našem okolí. Naše cesta dopadla pro
všechny šťastně a úspěšně jsme objevili a
osvobodili bloudivou dušičku, která už nebude strašit v naší škole  V cíli na nás čekala odměna za naši statečnost a odvahu.

Pokud chcete vidět více fotografií z našich aktivit ve škole i po škole, podívejte se na
www.zschbany.cz nebo na Facebookové stránky Naše chbanská družina a školka.
Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy ve Chbanech + kolektiv pracovníků školy
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