C h b a n s ké n ov i ny

1/2017 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
DOTACE ZÍSKANÉ V ROCE 2016

Obec Chbany již tradičně žádala o přidělení dotací a finančních darů z národních a evropských
zdrojů. Rádi bychom vás touto cestou informovali, které dotace obec získala v roce 2016:
- Úřad práce: dotace na VPP, zaměstnance pohostinství a obchodu ve výši 2 069 822,-Kč,
- ČEPS, a.s.: peněžitý dar ve výši 50 000,-Kč na akci „Autobusové zastávky Chbany“,
- SD – Kolejová doprava, a.s.: peněžitý dar ve výši 2 000,-Kč na akci „Pouťový festival a motorkářský sraz Poláky“,
- Ústecký kraj: dotace ve výši 30 000,-Kč na akci „Pouťový festival a motorkářský sraz Poláky“,
- Ústecký kraj: dotace ve výši 20 000,-Kč na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů 2016,
- Ústecký kraj: příspěvek na výkon státní správy ve výši 112 600,-Kč,
- Ministerstvo životního prostředí: dotace ve výši 2 151 373,-Kč na akci „Zateplení budovy Základní školy Chbany“,
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přes Ústecký kraj: průtoková dotace pro ZŠ a MŠ
Chbany ve výši 284 854,20Kč (finanční podpora z OP VVV na šablony pro MŠ a ZŠ).
Obec Chbany získala mnoho dalších menších finančních darů na pořádání kulturních akcí ve
Chbanech (o sponzorech bylo informováno v předešlých číslech Chbanských novin).
Všem sponzorům ještě jednou za obec Chbany děkujeme.

OZNÁMENÍ – POŠTA PARTNER CHBANY

Tímto oznamujeme občanům, že z technických důvodů bude ve dnech 30.1.2017 a 31.1.2017
pošta ve Chbanech uzavřena. Dne 1.2.2017 bude otevřena pouze odpoledne. Děkujeme za pochopení.
Datum
Otevírací doba
30.1.2017
ZAVŘENO
31.1.2017
ZAVŘENO
1.2.2017
14:00 – 16:00
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ZAJÍMAVOST – INFORMACE O POČTU OBYVATEL

Jako zajímavost uvádíme, že obec Chbany měla k 31.12.2016 trvale žijících 612 (622*) obyvatel.
Dospělí – 501 (509*): 259 (264*) mužů a 242 (245*) žen
Mládež 15-18 let – 22 (20*): 8 (6*) chlapců a 14 (14*) dívek
Děti do 15 let – 89 (93*): 43 (42*) chlapců a 46 (51*) dívek
Věk: do 15 let
2 (2*)
63 (64*)
2 (2*)
11 (12*)
2 (2*)
1 (1*)
0 (0*)
8 (10*)
0 (0*)

Hořenice
Chbany
Malé Krhovice
Poláky
Přeskaky
Roztyly
Soběsuky
Vadkovice
Vikletice
* údaj k 31.12.2015

Věk: od 15 let
8 (8*)
290 (291*)
11 (10*)
107 (106*)
19 (20*)
7 (9*)
16 (16*)
51 (56*)
14 (13*)

Celkem počet obyvatel
10 (10*)
353 (355*)
13 (12*)
118 (118*)
21 (22*)
8 (10*)
16 (16*)
59 (66*)
14 (13*)

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 29.1.2017) 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:

 Obec Chbany – Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne
20.12.2016,
 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).
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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

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
24.2.2017
12.4.2017

RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Krkovičku na slanině, zázvoru
a černém pivu (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 3 plátky krkovice, 2 cibule, 5 stroužků
česneku, cca. 2 cm čerstvého zázvoru, lžíce hrubozrnné hořčice, 80 -100g čerstvého boku nebo anglické slaniny, 200ml černého piva, kmín, pepř, sůl.
Nakrájíme cibuli na plátky, zázvor a česnek
nasekáme nebo nastrouháme najemno. Smícháme
hořčici, zázvor a česnek. Maso lehce naklepeme jen
hřbetem ruky, osolíme a opepříme.
Potřeme smíchanou hořčicí a posypeme kmínem. Do pekáče dáme polovinu slaniny, posypeme cibulí a položíme maso. Dáme zbytek slaniny
a cibule.
Podlijeme pivem a přikryté vložíme do vyhřáté trouby na 200°C. Pečeme 40-45 minut. Odkryjeme a dopečeme na barvu. Podle potřeby podléváme. Dobrou chuť.
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Digitální kino Žatec, dne 14.1., 15.1., 22.1., 28.1.2017 od 17:30 hodin: Všechno nebo nic Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje
jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. Aktivně. V obchodě s nimi
pracuje Edo, který taky touží po lásce na věky věků, ale jako plachý, citlivý a introvertní gay to má
těžké... Životy téhle trojice nakonec stejně zamotá několik mužů. Lindě charismatický developer
Jakub, který není tím, kým se zdá být. Vandě bývalý profesor z vysoké školy Aladar, jehož je
ochotná si vzít, „protože ji má rád". A Edo se už zase přizpůsobuje dalšímu příteli, Leovi... Nakonec
ale všechno dopadne úplně jinak, než všichni čekali. Komedie/ Romantický/ Česko/ 2017. Vstupné:
120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 14.1., 15.1., 22.1.2017 od 20:00 hodin: Všechno nebo nic – obsah viz.
výše. Vstupné: 120,-Kč.
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 Kino Hvězda Kadaň, dne 14.1., 21.1., 27.1., 28.1.2017 od 17:00 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:
110,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 3.2.2017 od 20:00 hodin a dne 4.2.2017 od 17:30 hodin: Všechno nebo
nic – obsah viz. výše. Vstupné: 110,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 27.1., 29.1.2017 od 20:00 hodin a dne 5.2.2017 od 17:30 hodin: Miluji
Tě modře - Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se blíží Kristovým létům. Jeho
život by už měl mít „ustálenou" podobu a pevné obrysy. Opak je pravdou. Právě teď prožívá Bárta
docela smolné období. Dostane výpověď z Národní galerie, žije stále pod jednou střechou s matkou,
posedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni a nedaří se mu ani skvělý výtvarný projekt, který realizuje
se svým bonvivánským otcem. A najednou je tu zlom! Ve výloze luxusního pražského klenotnictví
objeví Bárta dívku Terezu, krásnou aranžérku - tajemnou, cudnou i vášnivou, prostě nevyzpytatelnou. Přitahuje ho nebývalou silou a jeho staromládenecký život je naráz vzhůru nohama. Tereza je
dívka jeho snů – ale je tu ještě „ten" třetí – přítel Terezy, artista Igor, rapl a žárlivec, který nedokáže
pochopit, že lásku si nelze udržet ostřím nože. Vztah Terezy a Igora pomalu končí, i když se to
neobejde bez bouřlivých a citově vypjatých scén. Na Davidovi je, zda dokáže ustát všechny karamboly rozchodu Terezy s Igorem a zda si dokáže získat Terezinu přízeň... Není to lehké, protože
Tereza jednoho dne záhadně zmizí. Komedie/ Romantický/ Česko/ 2017. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 26.1., 27.1., 28.1., 31.1.2017 od 20:00 hodin: Miluji Tě modře – obsah
viz. výše. Přístupné od 12 let. Vstupné: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 1.2., 9.2.2017 od 17:30 hodin: Anděl páně 2 – obsah viz. výše. Vstupné:
100,-Kč.
PODĚKOVÁNÍ

Milí rodiče, všem co se zapojili do soutěže DOMESTOS, moc děkujeme. Vyhráli jsme jednu
z hlavních cen, 50 000,-Kč na rekonstrukci školních toalet a také získáváme 100 000,-Kč ve zboží
od partnerů projektu – Rako (keramické obklady) a Ravak (sanitární vybavení). ZŠ a MŠ Chbany
UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k zimní údržbě silnic žádáme tímto majitelé vozů – parkujte vozidla tak, aby
traktor s pluhem mohl projet. Úseky, kde budou vozy překážet, nebude z důvodu možnosti
poškození těchto vozidel silnice prohrnuta. Toto se týká zejména vozidel stojících u bytovek
v Polákách a ve Chbanech.
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