C h b a n s ké n ov i ny

12/2021 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany

Vážení občané, čtenáři našich novin,
dovolte nám, abychom Vám i letos poděkovali za projevenou přízeň
v roce 2021 a do nadcházejícího nového roku 2022 Vám i všem Vašim
blízkým přejeme pohodové chvíle v kruhu rodinném a ať pod Vaším
stromečkem najdete přesně to, po čem toužíte.
„Sníh se kolem třpytí, mlčí kraj i les, hvězdy tiše svítí v dáli u nebes.
Závějí jde ztěžka s dárky Ježíšek. I Vám k tomu svátku nechá na památku zlatý oříšek. Krásné Vánoce“.
Redakce

OZNÁMENÍ

Tímto oznamujeme občanům, že od

20.12.2021 do 2.1.2022 bude uzavřen pro veřejnost
Obecní úřad ve Chbanech. Z uvedeného vyplývá, že nebude možné platit ani nájemné za obecní
byty (nájemné je možné uhradit na číslo účtu: 2102137234/2700, var. symbol: rodné číslo nájemce
bytu – na tento účet se platí pouze nájemné za byty)!!!!

OTEVÍRACÍ DOBA POHOSTINSTVÍ CHBANY A POHOSTINSTVÍ POLÁKY
Pohostinství Chbany
22.12.2021 (středa)
10:30 – 15:00
23.12.2021 (čtvrtek) – 26.12.2021 (neděle)
ZAVŘENO
27.12.2021 (pondělí) – 30.12.2021 (čtvrtek)
15:30 – 20:00
31.12.2021 (pátek) - 2.1.2022 (neděle)
ZAVŘENO
Pohostinství Poláky
22.12.2021 (středa)
23.12.2021 (čtvrtek) – 4.1.2022 (úterý)
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OTEVÍRACÍ DOBA OBCHOD CHBANY
Datum
Otevírací doba
23.12.2021 (čtvrtek)
7:30 – 12:00
24.12.2021 (pátek) – 26.12.2021 (neděle)
ZAVŘENO
27.12.2021 (pondělí) – 31.12.2021 (pátek)
7:30 – 11:30
1.1.2022 (sobota) – 2.1.2022 (neděle)
ZAVŘENO
3.1.2022 (pondělí) – 4.1.2022 (úterý)
ZAVŘENO - INVENTURA
OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY PARTNER CHBANY
Datum
Otevírací doba
23.12.2021 (středa)
8:00 – 10:00
24.12.2021 (pátek)
ZAVŘENO
27.12.2021 (pondělí) – 30.12.2021 (čtvrtek)
8:00 – 10:00
31.12.2021 (pátek)
ZAVŘENO
VÝTAH Z 7/2021 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
8.12.2021

Dne 8.12.2021 od 17:00 hodin se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva obce Chbany
v roce 2021. Přítomno bylo 7 členů zastupitelstva.
Byl schválen přebytkový rozpočet obce Chbany na rok 2022 (příjmy ve výši 18.019.400,00Kč,
výdaje ve výši 17.089.900,00Kč, financování ve výši -929.500,00Kč), střednědobý výhled rozpočtu
obce Chbany na rok 2023 a 2024 (v roce 2023 příjmy ve výši 16.350.000,00Kč, výdaje ve výši
14.850.000,00Kč a financování ve výši – 1.500.000,00Kč., v roce 2024 příjmy ve výši
16.550.000,00Kč, výdaje ve výši 15.050.000,00Kč a financování ve výši – 1.500.000,00Kč) a Rozpočtové opatření č. 3/2021.
Zároveň došlo ke schválení vyrovnaného rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Chbany,
okres Chomutov, příspěvková organizace, na rok 2022 (příjmy ve výši 6 489 tis. Kč a výdaje ve
výši 6 489 tis. Kč) a střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Chbany,
okres Chomutov, příspěvková organizace na rok 2023 a 2024 (v roce 2023 i v roce 2024 náklady a
výnosy ve výši 6 539 tis. Kč).
Došlo také ke schválení níže uvedeného prodeje a směn:
- prodej p.p.č. 220/6 o výměře 4 m2, ostatní plocha (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č. 220/1,
která je ve vlastnictví obce), vše v k.ú. Chbany, která byla vytvořena na základě Geometrického
plánu č. 134-50/2021 vyhotoveném společností Heros Geodézie s.r.o. (Březenec 285, Jirkov) a to
kupujícímu D.H. za cenu 120,-Kč/m2,
- narovnání pozemkových vztahů na základě Geometrického plánu č. 134-50/2021 (Heros Geodézie s.r.o., Březenec 285, Jirkov) formou směny a to p.p.č. 220/5 o výměře 8 m2, ostatní plocha,
v k.ú. Chbany, ve vlastnictví obce Chbany (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č. 220/1), p.p.č.
221/41 o výměře 50 m2, ostatní plocha, v k.ú. Chbany, ve vlastnictví obce Chbany (tato parcela
vznikla oddělením z p.p.č. 221/1) za p.p.č. 8/4 o výměře 20 m2, ostatní plocha, v k.ú. Chbany, ve
vlastnictví SJM P.L. a D.L. (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č. 8/1), s tím, že rozdíl v m2
(38m2) pozemků bude doplacen (120,-Kč/m2),
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- narovnání pozemkových vztahů na základě Geometrického plánu č. 134-50/2021 (Heros Geodézie s.r.o., Březenec 285, Jirkov) formou směny a to p.p.č. 221/42 o výměře 23 m2, ostatní plocha, v k.ú. Chbany, ve vlastnictví obce Chbany (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č. 221/1), za
p.p.č. 8/5 o výměře 2 m2, zahrada, v k.ú. Chbany, ve vlastnictví V.C., V.C., D.L. a Z.M. (tato
parcela vznikla oddělením z p.p.č. 8/2) a p.p.č. 8/6 o výměře 8 m2, zahrada, v k.ú. Chbany, ve
vlastnictví V.C., V.C., D.L. a Z.M. (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č. 8/3), s tím, že rozdíl
v m2 (13m2) pozemků bude doplacen (120,-Kč/m2),
- narovnání pozemkových vztahů na základě Geometrického plánu č. 260-195/2021 (ing. Tomáš
Karbáč, Příční 280/9, Pustiměř) formou směny a to p.p.č. 370/2 o výměře 78 m2, ostatní plocha,
v k.ú. Vikletice, ve vlastnictví obce Chbany (tato parcela vznikla oddělením 63 m2 z p.p.č. 370 a
oddělením 15 m2 z p.p.č. 372/1) za p.p.č. 434 o výměře 8 m2, ostatní plocha, v k.ú. Vikletice, ve
vlastnictví T.N. (tato parcela vznikla oddělením z st.p.č. 23/3), s tím, že rozdíl v m2 (70m2) pozemků bude doplacen (120,-Kč/m2),
- narovnání pozemkových vztahů na základě Geometrického plánu č. 112-51/2021 (Heros Geodézie s.r.o., Březenec 285, Jirkov) formou směny a to p.p.č. 237/13 o výměře 185 m2, ostatní
plocha, v k.ú. Přeskaky, ve vlastnictví obce Chbany (tato parcela vznikla oddělením z p.p.č. 237/5)
a p.p.č. 355/2 o výměře 15 m2, ostatní plocha, v k.ú. Přeskaky, ve vlastnictví L.H. (tato parcela
vznikla oddělením z p.p.č. 355), s tím, že rozdíl v m2 (170m2) pozemků bude doplacen (120,Kč/m2).
Schválila se změna odpisového plánu pro 4. čtvrtletí 2021 Základní školy a Mateřské školy
Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace a odpisový plán pro rok 2022 Základní školy a
Mateřské školy Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace. Zároveň se schválil Přesun
částky ve výši 8.993,33Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy a Mateřské
školy Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace a vzalo se na vědomí hospodaření Základní školy a Mateřské školy Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace, za období 1. –
3. čtvrtletí 2021.
Schválil se také Plán inventur obce Chbany pro rok 2021, Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy
z ceny služby mezí obcí Chbany a Marius Pedersen a.s. (IČ: 42194920), uzavřenou podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, Smlouva o
poskytnutí dotace mezi obcí Chbany a Nemocnicí Kadaň s.r.o. na částku 23.902,-Kč, která je určena na provoz nemocnice v roce 2022 a Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 – požární řád.
Na závěr se neschválilo odkoupení p.p.č. 79/258 o výměře 901m2 (orná půda), p.p.č. 79/257 o
výměře 1.273m2 (orná půda), p.p.č. 79/259 o výměře 1.279m2 (orná půda), p.p.č. 79/260 o výměře
893m2 (orná půda) a podílu 1/39 (cesty) p.p.č. 79/23 o výměře 2.562m2 (orná půda), vše v k.ú.
Vadkovice.
VZPOMÍNKA

Dne 24.12.2021 by oslavila své 28. narozeniny naše milovaná Sandra Čabounová z Poláků.
S láskou a úctou stále vzpomínají Vladěna s rodinou a
babička Hajná. „Jak sluneční jas a hvězdy svit, tak čistá
Tvá duše, Sandro, byla, za Tvoji lásku přejeme Ti boží
klid, ve chvíli, kdy jsi nás opustila…“
Chbanské noviny

3

C h b a n s ké n ov i ny
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 26.12.2021) 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).
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!!!

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
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RECEPTY

V

dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na lískooříškové čtverečky
(čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: těsto – 200g hladké mouky, 200g cukr moučka, 200g mletých lískových oříšků, 200g
změklého másla, 2 žloutky, griliášový krém – 250ml mléka, ½ vanilkového lusku, 1lžíce krupicového
cukru, 20g kukuřičného škrobu, 1 žloutek, 150g změklého másla, 4 lžíce griliáše (griliáš – 50g lískových oříšků, 100g krupicový cukr).
Všechny suroviny zpracujte do těsta,
těsto nechte půl hodinky odpočinout v chladu, poté
z něj vyválejte placku a vykrajujte čtverečky nebo
jiné tvary dle libosti. Vykrojené tvary pokládejte
na plech vyložený pečicím papírem a pečte v předem vyhřáté troubě na 180 °C do lehce zlatavé
barvy.
Příprava griliáše - lískové oříšky
opražte na sucho na pánvi dozlatova, poté je promněte v utěrce, abyste je zbavili slupek. Na čisté
pánvi na mírném plamenu nechte rozpustit krupicový cukr na karamel. Jakmile dosáhne zlatavé
barvy, přisypejte oříšky a hmotu nalijte na plech vyložený pečicím papírem. Nechte vychladnout,
pak nalámejte na kousky a v mixéru rozmixujte najemno nebo v hmoždíři rozdrťte.
Příprava griliážového krému - vanilkový lusk podélně rozřízněte, do kastrůlku nalijte polovinu
mléka, přidejte rozpůlený vanilkový lusk, cukr a za občasného míchání přiveďte k varu.
Ve zbytku mléka prošlehejte žloutek a škrob a za stálého míchání vlijte tenkým pramínkem do
horkého mléka, stále míchejte a zahřívejte, dokud hmota nezhoustne. Stáhněte z plotny a vmíchejte
25 g másla. Nechte vychladnout, občas promíchejte. Zbytek másla vyšlehejte do nadýchané pěny,
po lžících přidávejte vanilkový základ a nakonec griliáš. Dle chuti doslaďte moučkovým cukrem,
ale myslím, že doslazování není potřeba.
Polovinu upečených čtverečků ozdobte čokoládovou polevou, půlkou lískového oříšku a nechte
polevu zaschnout. Čtverečky poté slepujte dva k sobě griliážovým krémem. 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: Usnesení z 7/2021 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 8.12.2021,
- Obec Chbany: Schválený rozpočet obce Chbany na rok 2022,
- Obec Chbany: Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023-2024,
- Obec Chbany: Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 – požární řád,
- Obec Chbany: Rozpočtové opatření č. 3/2021,
- Obec Chbany: Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 15.10.2021,
- Mikroregion Nechranicko: Návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2022,
- 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).
Chbanské noviny
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KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Digitální kino Žatec, dne 14.12.2021 od 17:30 hodin: Zbožňovaný - Uznávaný a všemi oblíbený
pediatr Zdeněk jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem 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. Nevhodné do 12 let. Vstupné: 100,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 14.12.2021 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 surreálních obrazů výmluvnějších než jakákoli slova. Přístupné od 15 let. Vstupné: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 15.12.2021 od 17:30 hodin: Karel Svoboda: Šťastná léta - Život českého hitmakera Karla Svobody plní dodnes přední stránky novin, ale i přesto je stále obestřen tajemstvím. Jako jeden z mála českých hudebních skladatelů dokázal se svou hudbou dobýt srdce
posluchačů po celém světě. V roce 1968 složil hit Lady Karneval, s níž Karel Gott uchvátil publikum na festivalu v brazilském Rio de Janeiru, a oba Karly znal náhle celý svět. Dařilo se mu i v
soukromí, oženil se se svou přítelkyní Hanou a narodily se jim děti Jana a Petr. Vila v Jevanech se
proměnila v malý soukromý ráj, kam to měli jeho nejbližší přátelé Gott a Štaidl coby kamenem
dohodil. Karel si zde vybudoval tvůrčí zázemí, žil obklopen láskou a hity z něj doslova padaly jeden
za druhým. Mnozí ho znali jako přítele, s nímž je legrace a který nezkazí žádnou zábavu. Vstupné:
100,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 19.12.2021 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.
Nevhodné do 12 let. Vstupné: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 22.12.2021 od 17:30 hodin: Vyšehrad: Seryjál – Tvůrci projektu Vyšehrad si váží všech fanoušků původního onlinového seriálu, a tak se rozhodli jim zkrátit čas při
čekání na jeho filmové pokračování. Letos v létě proto přicházejí s unikátním projektem, v němž
spojili všechny epizody původního internetového seriálu a přidali nové scény z připravovaného
filmu jako malou ochutnávku. Přístupné od 15 let. Vstupné: 100,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 22.12.2021 od 20:00 hodin: Zátopek - Výpravný film režiséra Davida
Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových
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atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i
ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. Vstupné: 100,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 23.12.2021 od 17:30 hodin: Svéráz českého rybolovu - Parta šesti
dobrosrdečných chlapů vyráží na dalekou cestu za rybami do Norska. Spojuje je dlouholeté přátelství a touha po mužském dobrodružství. Stejně jako dalších 15 000 Čechů i naši hrdinové jednou
ročně sbalí své rybářské pruty, nepromokavé bundy, smažené řízky i kartony piv a dají na čas sbohem svým partnerkám, hospodám a domovům. Moře jim poskytuje svobodu a touha plnit si své sny
je žene vstříc kapitálnímu úlovku. Nejdříve se ale musí vypořádat se špatným počasím, nespolehlivou technikou i vlastními humornými přešlapy. A možná se nakonec ukáže, že to nejcennější nenajdou na konci udice. Jaká jsou tajemství mužských rybářských expedic? Nevhodné do 12 let.
Vstupné: 100,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 23.12.2021 od 20:00 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: 110,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 29.12.2021 od 17:30 hodin: Cesta domů - Starého a tradičního zemědělce Papoše začíná trápit stáří a skutečnost, že jeho syn Ludva nechce přebrat statek. Ludva chce
totiž zůstat revírníkem v místním lese. Lesní správa chce ale prodat hájenku, kde bydlí. Jeho žena
dráždí vesnici svým“ bio“ přístupem k životu a musí se vyrovnat s tím, že na pohledného Ludvu
mají políčeno některé místní ženské. Tomáš, který se kdysi z města a z kanceláře na vesnici přesunul, je už se vsí pevně spjatý, pracuje jako dřevař v lese a rád si přihne, zatímco jeho žena pro
zájemce meditace v přírodě. Nevhodné do 12 let. Vstupné: 110,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 29.12.2021 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: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 30.12.2021 od 20:00 hodin a dne 16.1.2022 od 17:30 hodin: Šťastný
nový rok 2 - Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začíná na
Silvestra, kdy Marek požádá Hanu o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které
předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku. Trojice
Hančiných kamarádek a jejich rodiny znovu vnášejí do zdánlivě jednoduché přípravy svatby dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama. Zatímco jedna z nich je momentálně bez partnera, druhá
má okolo sebe hned dva soupeřící soky, a třetí manžela, který svou bezstarostností už doopravdy
překračuje všechny hranice (v tomto případě dokonce hranice Šengenu). Všichni v podstatě nechtíce
dělají všechno pro to, aby zamilované dvojici svatbu zkomplikovali, nebo je vlastním příkladem
odradili, až natolik, že k ní skoro ani nedojde. Vstupné: 130,-Kč.
Chbanské noviny
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VYŽÁDEJTE SI “VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ“

Stavíte, nebo rekonstruujete dům? Kopete na zahradě bazén, nebo studnu? Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku? Plánujete výkopové nebo zemní práce? Chystáte se na hlubokou
orbu na zemědělských pozemcích? POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení
a případně jiné síťové prvky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti.
Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona a č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří
budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i prováděné hluboké orby na zemědělských pozemcích,
zemních prací a terénních úprav.
Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Společnost CNL INVEST s.r.o. zastupuje již desítky operátorů a je proto velmi jednoduché o toto vyjádření požádat v jednom kroku. Bližší informace na
adrese www.zadosti.cz (CNL INVEST, vyřizování žádostí).
MILOSTIVÉ LÉTO

Na

základě právní úpravy tzv. milostivého léta se fyzickým osobám, které mají dluh vůči
státu vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá šance splnit svůj dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.
Právní úprava tzv. milostivého léta nabyla účinnosti dnem 28. října 2021. Od tohoto data běží
tříměsíční lhůta, během níž může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady
exekuce, které činí 750,- Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození
od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do
28. ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.
Dosud nebyla nikdy v historii České republiky žádná obdobná možnost, jak se rychle zbavit
svých dluhů. Zejména v případech, kdy exekuce probíhá již delší dobu, může povinným (dlužníkům) využití tzv. milostivého léta zachránit nemalý finanční obnos, neboť se povinnému (dlužníkovi) zcela odpouští úroky z prodlení a jiné příslušenství.
POZOR: Netýká se případů, kdy po povinném (dlužníkovi) vymáhá jeho dluh přímo soud, nebo
jiná organizační složka státu, jako správce daně, tzn. daňovou exekucí. U těchto exekucí nelze „milostivé léto“ využít. Bližší informace na adrese: https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/
SLOVO STAROSTY

Dne 1.12.2021 se mělo konat rozsvícení stromečku před školou. Jak jsme si za poslední 2 roky
„zvykli“, akce musela být díky vládním opatřením zrušena (povolena byla akce do 100 lidí, bez
konzumace + kontrola očkování či prodělání covidu). Bohužel se uvedené začíná stávat trendem,
kdy pořadatelé jsou nuceni obdobné akce rušit – buď pro platná vládní nařízení či pro nezájem ze
strany lidí, kteří jsou již „otráveni“ ze všech těch omezení. Ať s tím souhlasíme nebo ne, chováme
se zodpovědně a nařízení akceptujeme a dodržujeme. Nebudeme se snažit hledat kličky stylem, že
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akci přejmenujeme nebo ji na truc konat budeme a na opatření se vykašleme. My stále doufáme, že
toto jednou skončí, respektive covid tu bude žít s námi stejně jako např. chřipka, a všichni se budeme zase chovat tak, jak jsme byli zvyklí před covidem.
V minulém čísle novin jsme informovali o připravovaném umísťování solárních lamp na některá
místa v našich obcích. Do konce roku se akce nestihne, respektive se čeká na dodání lamp od výrobce (záloha na lampy byla uhrazena, takže se nejedná o akci, která se odkládá na dobu neurčitou).
Na příští rok obec plánuje požádat o dotaci z dotačního programu Národního programu obnovy,
díky které by mohla nechat vyměnit svítidla v celém našem správním území na všech lampách
v majetku obce spjatých se zemí (nejednalo by se o výměnu svítidel např. na lampách umístěných
na stožárech elektrického vedení). Nyní se vypracovává dokumentace energetické úspory a energetický audit.
Již několik měsíců se mluví o změně zákona o odpadech a tím i o změně vyhlášek obcí a měst.
Uvedené obec již vyřešila v průběhu první poloviny roku. Pro plátce v našem správním území se
od 1.1.2022 nic nemění – výše poplatku zůstává stejná, variabilní symbol zůstává stejný a splatnost
poplatku zůstala taktéž zachována (do 31.5. kalendářního roku). Do vyhlášek můžete nahlédnout
samozřejmě jak na obecním úřadě, tak i na stránkách obce – www.chbany.cz.
Jak jste si mohli povšimnout, od 20.12.2021 bude obecní úřad pro veřejnost do konce roku již
tradičně uzavřen. Pro rýpaly, kteří mají „problém“ s tím, že nebudou moc uhradit poplatek za odpad
apod. – tento poplatek měl být již uhrazen do 31.5.2021, max. do 30.9.2021, pokud se hradil na 2x.
A poplatek za psa měl být uhrazen do 31.3.2021. Krom toho všichni neplatiči obdrželi již v říjnu
upomínky a mohou tyto poplatky uhradit přes účet nebo přes složenku na poště. A nájemci, kteří
platí nájemné hotově, mohou taktéž využít možnosti platby přes účet či na poště (údaje pro platbu
mají všichni nájemci v nájemní smlouvě či jsou vyvěšeny na dveřích u vstupu na úřad).
Jelikož zde máme zimní období a může napadnout nečekaně sníh , žádáme tímto hlavně majitele automobilů – umísťujte auto u krajnice tak, aby mohl projet traktor s pluhem (zejména toto platí
v obci Poláky před okály). Pokud tak neučiníte, nebude kvůli vám prohrnuta zbylá komunikace.
Děkujeme za pochopení.
Chtěl bych společně s paní místostarostkou tímto poděkovat zaměstnancům obce a Služeb obce
Chbany s.r.o. (zaměstnancům z pohostinství, obchodu, pošty, úřadu, VPP, řidičům, uklízečkám,
kotelníkům) a kompletnímu kolektivu Základní školy a Mateřské školy Chbany, za dosavadní spolupráci, kdy i díky nim v obci funguje vše, tak jak má a i přes nějaké neduhy si vážíme toho, že tvoří
s námi „kolektiv obce Chbany“.
Jiří Hoření, starosta obce
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STRÁNKA ŠKOLY – ŠKOLA NÁS BAVÍ

V naší chbanské školce a škole se opravdu nenudíme. V uplynulém období jsme si školní program zpestřili hned několika akcemi.
Jsme zapojeni do celoročního projektu HRDÁ ŠKOLA, který slouží k zpestření času ve škole.
Na každý měsíc je vyhlášeno určité téma. Nyní to byl DEN BLÁZNIVÝCH ÚČESŮ. A je pravda,
že kreativita účesů nás překvapila i pobavila

Dne 18. listopadu do naší školy zavítal Tonda Obal na cestách- zábavně vzdělávací program o
třídění a recyklaci odpadů. Učíme se šetrnosti ke
svému okolí, i když někomu se to daří lépe a jinému zase o něco méně.
No a také jsme se již začali připravovat na
vánoční čas. Scházeli jsme se s rodiči na VÁNOČNÍCH TVOŘIVÝCH DÍLNIČKÁCH, kde jsme
vyráběli různé vánoční předměty a dárečky. Moc

nás to bavilo a práce nám šla od ruky, když jsme
měli po boku maminku, tatínka, tetu, babičku nebo
brášku. Vánoční jarmark byl zrušen, ale přesto děkujeme všem, kteří zakoupením výrobků podpořili
naši školu. Děti si samy rozhodnou, jak s utrženými
penězi naložíme a co za ně pořídíme.
Chbanské noviny
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Pečlivě jsme nacvičovali společné vystoupení mateřské
školy i základní školy, které bylo původně plánováno na 1.
prosince, kdy jsme se měli všichni společně sejít na slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Bohužel současná „covidová“ situace nám to překazila, podobně jako v loňském
roce. Proto jsme uspořádali malé vystoupení pouze pro naše
rodiče na schodech školy. Bylo to jen malé předvánoční dostaveníčko, ale snad jsme rodiče aspoň trochu potěšili.
A 1. prosince jsme také po roční přestávce zahájili plavecký výcvik našich žáků.
Už se těšíme, až v létě budeme moci vyzkoušet, co vše
se nyní přes zimu v bazéně
naučíme 
Dne 6. prosince nás ve školce i škole navštívil Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Nikdo z nás se bát nemusel, že by ho čerti vzali
do pekla, protože jsme velice šikovné
děti a žáci.
Proto jsme si
s nimi užili pěkné dopoledne. Zarecitovali
jsme jim různé říkanky, básničky a zazněla i
nějaká ta písnička. Rádi bychom tímto poděkovali obci Chbany za financování mikulášských balíčků, Severočeským pískovnám a
štěrkovnám s.r.o. za vánoční kolekce a rodině
Bailových a Laczkových za spoluorganizaci
Mikulášské nadílky.
Je moc dobře, že nám je do zpěvu a zažíváme různé radosti. Proto i vám ostatním přejeme vše,
co se špatně balí, to jest klid, pohodu a zdraví! Hezké prožití večera splněných přání, svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce 2022.
Děti MŠ, žáci ZŠ a kolektiv pracovníků
Záběry z našich školních aktivit můžete sledovat na WEB stránkách naší školy www.zschbany.cz
ve fotogalerii nebo na facebookových stránkách – Naše chbanská družina a školka.
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Redakce: Jiří Hoření, Irena Kobzová, Naděžda Chomová, Vladimíra Němcová.
Vydavatel: Obec Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany, IČ: 00261882, tel: 474 392 022, fax: 474 392 986, e-mail: obec@chbany.cz, www.chbany.cz.
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SILVESTROVSKÝ NÁŠUP PLNÝ SRANDY (čerpáno www.vysmatej.cz)
 Baví se dvě blondýnky: „Myslíš, že se vejde do podprsenky deset králíků?” „A proč by ne, když
se tam vejdou dvě kozy!”
 Ptá se blondýnka blondýnky: „Proč seš tak smutná?” „Ale, končí mi moje oblíbená telenovela.”
„A jak se jmenuje?” „Tři životy Sofie.” „To je náhoda, na tu jsem taky začala koukat. A proč myslíš,
že by už měly Tři životy Sofie končit?” „Dneska dávají třetí díl.”
 Parta mladých žen si vyrazila na dovolenou a zanedlouho našly pětipatrový hotel s označením
„Hotel pouze pro ženy.” Protože byly bez partnerů, rozhodly se vejít, aby zjistily, jestli stojí za to
se zde ubytovat. Recepční byl velmi atraktivní chlapík a vysvětlil jim, že je na nich, aby se rozhodly,
kde chtějí bydlet. Dámy vyjdou do prvního poschodí a tam je tabule, na které stojí: „Na tomto
poschodí jsou muži, kteří v posteli nestojí za nic, ale jsou velmi citliví a milí.”
Ženy se zasmějí a jdou dál. Tabule ve druhém poschodí hlásí: „Muži na tomto poschodí jsou vynikající milenci, ale všeobecně zle zacházejí se ženami.” Tohle se dámám nelíbí, takže jdou do třetího
poschodí, kde čtou na tabuli: „Muži v tomto poschodí jsou vynikající milenci a velmi citlivě přistupují k potřebám žen.” Tohle se jim sice líbí, ale ještě zůstávají dvě poschodí. Tabule ve čtvrtém
patře je překvapující: „Muži na tomto poschodí mají perfektní těla, jsou velmi jemní a pozorní k
ženám, všichni jsou svobodní, mají spoustu peněz a jsou připraveni oženit se.” Tady mají dámy to,
co hledaly, ale předtím než se ubytují ve čtvrtém patře, jsou zvědavé, co může být v pátém. Když
přijdou nahoru, na tabuli je napsáno: „Tady nejsou žádní muži. Toto poschodí jsme postavili jen
proto, abychom dokázali, že ženu není možné nikdy úplně uspokojit.”
 Manžel: „Ty máš tak krásné nohy. Úplně jako srnka.” Manželka: „Děkuju za lichotku.” Manžel:
„Ale já ti nelichotím, tak křivý a chlupatý!”
 Na záchodě sedí chlap a na dveřích vidí plakát s polonahou Pamelou Anderson. Je na něm napsáno: „Že má ta Pamela pěkné nohy?” Pod tím si všimne menšího nápisu. Protože je na hajzlíku
šero, chlápek se nakloní víc k plakátu a čte: „A má i pěkná prsa!” Dole na papíře je ještě něco,
takovým drobounkým písmem. Chlapík se nakloní skoro až ke dveřím a tam je napsáno: „Jestli ses
naklonil až sem, tak si se*eš do kalhot!”
 Ve škole zvoní zvonek umíráček. Pan učitel se ptá dětí: "Kdo to umřel?" Pepíček se přihlásí a
povídá: "To byl Tomáš Marný!" "Jak to víš Pepíčku?" "Včera večer jsem poslouchal maminku a
tatínka v ložnici a maminka říkala: "To máš marný, ten už nevstane!"
 Malé děvčátko se ptá své matky: „Mami, můžu vzít psa na procházku kolem našeho domovního
bloku?” Matka odpoví: „Ne, protože hárá.” „Co to znamená?” zeptá se dítě. „Běž se zeptat tatínka.
Myslím, že je v garáži.” Malé děvčátko jde do garáže a říká: „Tati, můžu vzít Belle na procházku
kolem našeho domovního bloku? Ptala jsem se maminky, ona ale řekla, že pes hárá a abych se šla
zeptat tebe.” Otec řekl: „Přiveď Belle sem.” Vzal hadr, namočil jej do benzínu, potřel jím zadní část
psa, aby zakryl zápach a řekl: „Dobrá, můžeš jít. Ale drž Belle na vodítku a obejdi s ní blok jenom
jednou.” Malé děvčátko se psem odešlo. Za několik minut se ale vrátilo a pes na vodítku chyběl.
Překvapený otec se zeptal: „Kde je Belle?” Malé děvčátko odpovědělo: „Asi v polovině cesty kolem
bloku jí došel benzín a nějaký pes se ji teď snaží dotlačit domů.”
Chbanské noviny
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