C h b a n s ké n ov i ny

2/2017 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
VÝTAH Z 1/2017 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
6.2.2017

Dne 6.2.2017 od 16:00 hodin proběhlo první zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto roce.
Přítomno bylo 9 členů zastupitelstva.
Bylo schváleno vyřazení majetku obce Chbany za rok 2016, Inventární karty (inv. číslo: 22544,
22545, 22546, 22547, 22548, 22551, 22555 a 10101) dlouhodobého hmotného majetku nově zařazeného v roce 2016, inventarizace za rok 2016 a odpisový plán majetku obce Chbany pro rok 2017.
Byl schválen záměr prodeje st.p.č. 252 o výměře 157m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a
p.p.č. 24/8 o výměře 120m2 (zahrada), obě v k.ú. Chbany. Na základě záměru prodeje došlo k prodeji požární stříkačky Š706 (SZP: CV 74-97, inventární číslo 20309, za cenu 30.000,-Kč obci Libědice).
Zastupitelé vzali na vědomí výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy ve Chbanech
za rok 2016 a schválili rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 dle žádosti.
Dále vzali na vědomí Dodatek č. 6 k vnitřní směrnici obce Chbany o poskytnutí cestovních náhrad zaměstnancům a schválili Vnitřní směrnici obce Chbany o zřízení sociálního fondu.
Zastupitelé schválili VZS ČČK MS na Nechranicích (vodní záchranná služba) na provoz v roce
2017 příspěvek ve výši 35 000,-Kč a příspěvek Nemocnici Kadaň s.r.o. ve formě dotace na činnost
ve výši 15 250,-Kč pro rok 2017 (zajištění pohotovosti).
Závěrem vzali zastupitelé na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017, schválili udělení výjimky
pro stavbu rekreační chaty na p.p.č. 76/147 v k.ú. Poláky a schválili Smlouvu o zřízení služebnosti
mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. a obcí Chbany na p.p.č. 130/8 v k.ú. Chbany.

PŘIPRAVUJEME A SRDEČNĚ VÁS ZVEME
- Kulturní dům Chbany, dne 9.3.2017 (čtvrtek) od 14:00 hodin: Besídka nejen pro seniory k příležitosti Mezinárodního dne žen. K tanci a poslechu hraje František Fiřt se zpěvačkou. V programu
vystoupí, zatancují a zazpívají děti Základní školy a Mateřské školy Chbany. Občerstvení zajištěno.
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- Kulturní dům Chbany, dne 18.3.2017 (sobota) od 20:00 hodin – Obecní ples s hudební skupinou
Vivasong a večerním vystoupením Karla Emanuela Gotta. Jako již
tradičně bohaté ceny při zakoupení výherního lístku. Vstupné 200,-Kč
+ 150,-Kč výherní lístek (každá obálka výherní – prodej v den konání
plesu). Vstupenky v předprodeji od 13.3.2017 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 18.3.2017 od 15:00 hodin pohostinství uzavřeno pro veřejnost a 19.3.2017 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!!!

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 26.2.2017) k nádobám na separovaný odpad s tím, že následující den budou odvezeny.
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 si je můžete vyzvednout u Stanislava Fiřta
ve Vadkovicích nebo v Pohostinství Poláky.
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 krabiček
ecocheese, které jsou umístěny v Pohostinství Chbany, Pohostinství Poláky a Obchod Chbany).
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:

 JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy – Dražební vyhláška (předmětem dražby jsou nemovitosti – st.p.č. 88 v k.ú. Chbany + stavba na uvedeném pozemku),
 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj – Nařízení (mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy),
 Státní pozemkový úřad – Nabídka pozemků k pronájmu (k.ú. Soběsuky nad Ohří),
 Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého – Rozhodnutí veřejnou vyhláškou (povolení
těžby nevyhrazeného nerostu štěrkopísku na p.p.č. 157/1, 157/11, 157/12, 157/18 v k.ú. Soběsuky
a p.p.č. 211/2 v k.ú. Vikletice),
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 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 2.12.2015),
 MěÚ Kadaň – Opatření obecné povahy (uzavírka Nechranické hráze),
 Obec Chbany – Usnesení z 1/2017 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 6.2.2017,
 Obec Chbany – Záměr prodeje p.p.č. 24/8 (120m2, zahrada) a p.p.č. 252 (157m2, ostatní plocha),
obě k.ú. Chbany,
 Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 20.12.2016,
 Obec Chbany – Výzva více zájemcům k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na služby (poskytnutí úvěru na financování projektu „Rekonstrukce kotelny ve Chbanech
s využitím obnovitelných zdrojů energie a vlivem na snížení emisí“).
NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU

Státní

pozemkový úřad, pobočka Chomutov, uveřejnil nabídku pozemků k pronájmu v k.ú.
Soběsuky nad Ohří. Jedná se o níže uvedené pozemky:
parcela
výměra (m2)
kultura
78/2
16939
trvalý travní porost
78/4
411
ostatní plocha
80/8
7620
ostatní plocha
137/23
5909
orná půda
137/24
2195
orná půda
134/25
48529
orná půda
UZAVÍRKA NECHRANICKÉ HRÁZE

Dne 17.2.2017 (pátek) od 8:00 hodin do 16:00 hodin bude uzavřená Nechranická hráz a to z důvodu instalace mostního provizoria pro přejezd nadměrného nákladu.
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.
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

8/2016

mobilní telefon
(NOKIA)
Pes – kříženec

dětské hřiště Poláky

23.8.2016

Vikletice

12.12.2016

10/2016
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MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ OHLEDNĚ PTAČÍ CHŘIPKY

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky na Chomutovsku platí mimořádná veterinární opatření.
Státní veterinární správa vyhlásila ochranné pásmo a pásmo dozoru. Týká se všech chovatelů drůbeže a ptactva v zajetí.
Chovatelé v ochranném pásmu (katastrální území Lažany, Bílence, Nezabylice, Přečaply, Škrle,
Všehrdy) musí zabezpečit zvířata před stykem s volně žijícími ptáky, dezinfikovat všechny dopravní prostředky a nástroje, sledovat zdravotní stav ptactva a případné podezření hlásit veterinární
správě. Musí dodržovat i další nařízení. Bez písemného souhlasu krajské veterinární správy nesmí ptactvo ani další produkty (hnůj, maso, droby atd.) opustit hospodářství.
Zákazy a nařízení platí i pro chovatele v dozorovém pásmu (u nás se to týká katastrálního
území Roztyly a Soběsuky nad Ohří), kdy například bez písemného souhlasu veterinární správy nesmí nic vyvážet mimo pásmo dozoru, musí dezinfikovat dopravní prostředky a zařízení sloužící k přepravě ptactva a musí dodržovat další nařízení.
Veškerá opatření jsou vyjmenována v nařízení Státní veterinární správy (vyvěšeno na stránkách
obce a na úřední desce), případné dotazy zodpoví Krajská veterinární správa. Chovatelům, kteří
opatření nedodrží, hrozí velké pokuty, právnickým osobám až dva milionu korun.

RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Marinovanou krkovici na špejli
s arašídovou omáčkou (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 2 plátky krkovice po cca. 200 g, marináda: 2 lžíce oleje, lžička čerstvého zázvoru nakrájeného nadrobno, lžíce sójové omáčky, ½ lžičky
cukru, lžička uzené papriky, sůl, pepř, omáčka: 180
ml kokosového mléka, 2 lžíce arašídového másla, 3
lžíce hrubě nasekaných arašídů, rybí omáčka, chilli,
pár kapek limetky, špetka cukru.
Krkovici nakrájíme po délce na cca 2 cm
proužky. Smícháme marinádu a maso naložíme nejméně na dvě hodiny. Arašídy opražíme na suché pánvi do zlaté barvy a odložíme.
Marinované maso napícháváme na špejli jako harmoniku. Opékáme ze všech stran do hnědé
barvy a do měkka.
Měkké maso vyjmeme a udržujeme v teple. Vypečenou šťávu vydusíme na tuk. Přilijeme kokosové mléko, přidáme máslo, polovinu arašídů a zbytek surovin.
Chvíli povaříme, až omáčka pěkně zhoustne. Dochutíme a můžeme podávat. Na talíři špízky
přeléváme omáčkou, posypeme zbytkem arašídů a podáváme třeba jen s pečivem nebo opečenými
brambory. Dobrou chuť.
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INZERCE

Společnost Andreas Schmid Logistik s.r.o. v současné době obsazuje pracovní pozice v logistickém centru v Kadani:
 Skladový manipulant - řidič vysokozdvižného vozíku (příjem / výdej
zboží). Pozice je vhodná pro muže zejména s řidičským oprávněním na
VZV. Jedná se o práci ve dvousměnném provozu (školení na obsluhu
VZV zdarma).
 Skladový manipulant - balení, vychystávání zboží. Pozice je vhodná pro ženy i muže. Pracovní doba: směnnost, ranní - odpolední (možnost stálé ranní směny).
Požadujeme: dobrý zdravotní stav, manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, flexibilitu
Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, dlouhodobý HPP v příjemném pracovním kolektivu, motivační mzdu dle dosažených výsledků, firemní stravování zdarma, bonus za řádnou docházku, bonus
za doporučení zaměstnance, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dopravu do zaměstnání
(nad 20 km), náborový příspěvek: 3 000,- Kč, nástupní mzda: 16 000,- Kč, pohyblivá složka mzdy:
až 4 000,- Kč.
Kontaktní údaje: Monika Chmelová, monika.chmelova@andreas-schmid.cz, tel: +420733252555
INZERCE

Autokemp Vikletice přijme uklízečku na dobu určitou: od 1.4.2017 do 31.10.2017. Informace
na tel: 607 574 302, email: vikletice@seznam.cz
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Kino Hvězda Kadaň, dne 21.2.2017 od 12:00 hodin: O otci - Šedesátiletý Jindřich čeká na transplantaci srdce. Jeho žena, ve snaze uchránit ho před infarktem, se s ním a jejich pubertální dcerou
přestěhovala na chatu, aby měl absolutní klid. Na prázdniny ale přijíždí jejich syn David a není sám.
Rád by s otcem probral svoji životní situaci, matka mu v tom ale brání, protože se obává, že by to
mohlo otce rozrušit. Je však obava o jeho zdraví skutečně tou pravou příčinou, proč nutí svoje děti
otci lhát? Drama/ Komedie/ Česko/ 2016/ přístupné od 15 let. Vstupné: 70,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 24.2.2017 od 17:00 hodin a dne 26.2.2017 od 14:00 hodin: Anděl páně
2 - Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu.
Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela
s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně. Pohádka/ Komedie/ Rodinný/ Fantasy/ Česko/
2016. Vstupné: 90,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 24.2.2017 od 20:00 hodin a 26.2.2017 od 17:30 hodin: Bába z ledu Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna
měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel,
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Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana
prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Haniným nečekaným spojencem se stává
vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou
komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku. Drama/ Komedie/ Romantický/ Česko/
Slovensko/ Francie/ 2017. Vstupné: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 3.3., 4.3., 19.3.2017 od 20:00 hodin a dne 5.3.2017 od 17:30 hodin:
Muzzikanti – Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou
rockovou současnost, odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném, ale půvabném
kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a
hudba má své nezastupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím
osobité a hlubokou lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem. Romantický/ Hudební/ Česko/
2017. Vstupné: 110,-Kč.
SLOVO STAROSTY

Začátkem každého roku obec již tradičně žádá o dotace na realizaci akcí v naší obci. Letos požádala obec o finanční příspěvek na rekonstrukci chodníků v obci Chbany (Ústecký kraj), dotaci na
Pouťový festival a motorkářský sraz v obci Poláky (Nadace ČEZ, Ústecký kraj) a dotaci na zakoupení autobusových zastávek (ČEPS, a.s.). Obec má v plánu daleko více akcí, ale momentálně nejsou
vyhlášeny dotační tituly, ve kterých by bylo možné žádat o finanční příspěvky. Pokud na některé
akce nebudou dotační tituly vyhlášeny, budou akce dle možností financovány z vlastních zdrojů. O
této skutečnosti budeme případně průběžně informovat.
Než se snese opět vlna kritiky na naše hlavy ohledně vybudování chodníku k autobusové zastávce
v obci Poláky, tak bych rád uvedl, že obec o dotaci žádala opakovaně a nebylo ji vyhověno. Proto
jsme se rozhodli, že se chodník vybuduje letos z vlastních zdrojů obce. Až počasí dovolí, budou
také dokončeny zastávky v obci Poláky a Malé Krhovice. Rád bych jen upozornil, že by se toho
zajisté dalo dělat více, ale je třeba si uvědomit, že obec může realizovat akce pouze na svých pozemcích a nemovitostech.
Závěrem mi dovolte, abych vás i letos pozval na reprezentační ples obce Chbany, který se bude
konat dne 18.3.2017 od 20:00 hodin v Kulturním domě ve Chbanech. Ples bude opět nekuřácký.
Pro kuřáky samozřejmě bude vyhrazeno místo v pohostinství a na terase před budovou. Vstup do
sálu bude přes pohostinství a to z důvodu, že v chodbě před sálem bude umístěn bar, který by měl
odlehčit frontám v pohostinství. Rád bych upozornil návštěvníky, že na akci je zákaz konzumace
vlastního alkoholu – pokud se u někoho alkohol najde, bude vyzván k odevzdání alkoholu nebo aby
akci opustil.
A vsuvka nakonec. Musíme podotknout, že jsme rádi, že se naše noviny stále čtou  V minulém
čísle Chbanských novin zaujmul „novinářský šotek“ se psem a receptem. Uvádíme, že se skutečně
nejednalo o fotku psa – pejsek je stále v kotelně a kdyby o něj někdo měl zájem, tak ho rádi dáme
někomu do péče – ne na talíř 
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