C h b a n s ké n ov i ny

1/2020 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
ZAJÍMAVOST – INFORMACE O POČTU OBYVATEL

Jako zajímavost uvádíme, že obec Chbany měla k 31.12.2019 trvale žijících 628 (624*) obyvatel.
Dospělí – 525 (516*): 284 (274*) mužů a 241 (242*) žen
Mládež 15-18 let – 20 (21*): 6 (6*) chlapců a 14 (15*) dívek
Děti do 15 let – 83 (87*): 44 (43*) chlapců a 39 (44*) dívek

Hořenice
Chbany
Malé Krhovice
Poláky
Přeskaky
Roztyly
Soběsuky
Vadkovice
Vikletice
* údaj k 31.12.2018

Věk: do 15 let
1 (2*)
60 (64*)
0 (1*)
9 (11*)
2 (1*)
1 (1*)
0 (0*)
8 (6*)
2 (1*)

Věk: od 15 let
9 (8*)
279 (289*)
12 (11*)
118 (114*)
19 (18*)
7 (6*)
16 (16*)
67 (58*)
18 (17*)

Celkem počet obyvatel
10 (10*)
339 (353*)
12 (12*)
127 (125*)
21 (19*)
8 (7*)
16 (16*)
75 (64*)
20 (18*)

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 vyhlášení revize katastru nemovitostí (k.ú. Roztyly v termínu od
20.4.2019 do 30.6.2020),
- Mikroregion Nechranicko – Rozpočtové opatření č. 1/2019
- Mikroregion Nechranicko – Rozpočet mikroregionu na rok 2020,
- Obec Chbany: Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 13.1.2020,
- 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).
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OZNÁMENÍ

Tímto oznamujeme občanům, že dne 27.1.2020 (pondělí) bude uzavřen pro veřejnost Obecní
úřad ve Chbanech. Děkujeme za pochopení.
DOTACE ZÍSKANÉ V ROCE 2019

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 2019:
- Úřad práce: dotace na VPP ve výši 817 883,-Kč,
- ČEPS, a.s.: peněžitý dar ve výši 50 000,-Kč na pořízení herních prvků pro seniory k vybavení
hřiště v obci Poláky,
- Ústecký kraj: dotace ve výši 29 000,-Kč na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu,
- Ústecký kraj: dotace ve výši 3 200,-Kč na výdaje jednotek SDH obcí,
- Ústecký kraj: příspěvek na výkon státní správy ve výši 131 800,-Kč,
- Ministerstvo pro místní rozvoj: dotace ve výši 2 419 223,-Kč na akci „Rekonstrukce komunikace
na p.p.č. 90/1, 90/2, 90/3, k.ú. Poláky“,
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přes Ústecký kraj: průtoková dotace pro ZŠ a MŠ
Chbany ve výši 547 366,-Kč (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.

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

1/2019

Svazek klíčů

1/2020

Dámské hodinky

V kontejneru na PET lahve u hasičárny ve Chbanech
Před kotelnou ve Chbanech

Datum nálezu
18.6.2019
13.1.2020

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
18.3.2020
13.7.2020

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již rok 2020, proto připomínáme splatnost některých poplatků. Poplatek za psa je
splatný k 31.3. běžného roku, poplatek za odpad (pro místní – 650,-Kč/osoba i chataře – 650,Kč/objekt) je 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.
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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 26.1.2020) 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 v Pohostinství Poláky a 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 krabiček
ecocheese, které jsou umístěny v Pohostinství Chbany, Pohostinství Poláky a Obchod Chbany).

RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Gratinované brambory s celerem a kuřecím masem (čerpáno z www.prozeny.cz).
Ingredience: 250ml mléka, 250ml smetany ke šlehání, 75g másla, 4 stroužky česneku, 4 snítky tymiánu, 3 bobkové listy, mletý muškátový oříšek, 700g brambor, ½ celeru, sůl, bílý mletý pepř, 2
kuřecí prsní řízky, rostlinný olej.
Mléko a smetanu nalijte do hrnce a přiveďte skoro až k bodu varu (pozor, ať nevzkypí a nevyteče). Máslem vymažte pekáč (zbytek vložte
do mléka se smetanou). Přidejte nožem naplocho rozmáčknuté stroužky česneku, tymián,
bobkový list a na špičku nože muškátového
oříšku.
Mezitím nakrájejte oloupané brambory
a celer na velmi tenké plátky – skoro jako chipsy. Celeru by v poměru k bramborám měla
být asi čtvrtina až třetina. Výslednému jídlu
dodá na krémovosti a hebkosti, nemusíte se
bát, že by byl chuťově výrazný. Chcete-li docílit hezky barevné mozaiky, přidejte i jednu středně velkou mrkev, kterou rovněž nakrájejte na
velmi jemné plátky.
Kuřecí maso nakrájejte na drobné kousky, osolte, opepřete a zlehka osmahněte na troše
oleje. Troubu zapněte na 200 °C. Brambory a celer přidejte do ochuceného mléka se smetanou,
osolte a opepřete. Pak směs přiveďte k varu a asi 10 minut povařte. Vyjměte tymián a bobkový list,
přimíchejte maso a přendejte do připraveného pekáče. Pečte asi 25 minut do zlatova, dokud se nevsákne všechna tekutina. Povrch můžete lehce posypat sýrem, aby brambory držely po nakrojení
tvar. Dobrou chuť.
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KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Digitální kino Žatec, dne 15.1.2020 od 20:00 hodin: Můj příběh - Mladá talentovaná Elizabeth
rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář,
a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se však zdálo
být koncem, může se stát novým začátkem. Elizabeth se odjíždí na Moravu, aby se pokusila poprat
s nepřízní osudu i vlastními démony. Romantický/ Drama/ Česko/ 2019. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 15.1.2020 od 20:00 hodin: Šťastný nový rok - Láska má mnoho podob
a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh
začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý
z nich tu má svůj vlastní příběh. Romantický/ Komedie/ Česko/ Slovensko/ 2019. Přístupné od 12
let. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 16.1.2020 od 17:30 hodin: Špindl 2 - Silvie je úspěšná lékařka a věří,
že konečně našla recept i na šťastný vztah. Renata je manželka známého spisovatele, ve svých kurzech dodává dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím vlastním životě jeden osudový
prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se
jí vztah s přítelem – muzikantem. Komedie/ Česko/ 2019. Přístupné od 12 let. Vstupné: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 16.1.2020 od 20:00 hodin: Amundsen - Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Ronald Amundsen? Celovečerní snímek
Amundsen ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných ledových pustin a oceánů a polární lety
vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost legendárního objevitele, včetně řady méně známých
skutečností, jako byl jeho vztah s bratrem nebo milostné aféry. Drama/ Dobrodružný/ Švédsko/
Česko/ 2019. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 16.1., 19.1. a 29.1.2020 od 20:00 hodin: Případ mrtvého nebožtíka Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film využívá klišé
kriminálního žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu žánrových snímků z policejního prostředí, stal podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace. Na scéně se objevuje major
Prubner, jeho nová kolegyně Skálová a detektivové Rorýs s Dymákem. Jejich úkol od náčelníka
kriminálky je jasný – vyšetřit vraždu. Postupně kriminalisté vypátrají, že úspěšně vydírala, a proto
se jí někdo zbavil. Ale mnoho stop nemají. Krimi/ Komedie/ Česko/ 2020. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 17.1.2020 od 20:00 hodin a dne 19.1., 26.1. a 2.2.2020 od 17:30 hodin:
Případ mrtvého nebožtíka – obsah viz. výše. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 18.1.2020 od 17:00 hodin: Zakleté pírko - Aninka žije na statku se
dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak zlomit prokletí, je, že
ho Aninka najde kdesi ve světě. A tak se dívka vydává na cestu za záchranou svého milého. Jejím
průvodcem se stává vodník, jehož na počátku putování zachrání před zlým sedlákem. Společně
prožijí řadu dobrodružství i legrace. A přestože vodnická kouzla dokáží Anince pomoci, jak k uzdravení nemocných, tak na obranu proti loupežníkům, k záchraně Vítka bude potřeba především
pravá láska. Pohádka/ Česko/ 2019. Vstupné: 130,-Kč.
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 Kino Hvězda Kadaň, dne 20.1.2020 od 20:00 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. Kromě archivních
záznamů a rozhovorů s jeho blízkými spolupracovníky a přáteli, uvidí diváci poprvé i soukromé
archivní záběry, které pomohou lépe osvětlit skladatelův vnitřní život. Mezi pozvanými hosty uvidíme Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, Theodora Pištěka a další hvězdy české i světové kultury.
Dokument/ Česko/ 2020. Vstupné: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 21.1.2020 od 20:00 hodin: Šťastný nový rok – obsah viz. výše.
Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 23.1., 24.1., 26.1. a 31.1.2020 od 20:00 hodin: Příliš osobní známost
- Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kamarádku
Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama. Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem, pro kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale i
sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá nový směr. Komedie/ Česko/
Slovensko/ 2020. Přístupné od 15 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 24.1. a 26.1.2020 od 20:00 hodin: Příliš osobní známost – obsah viz.
výše. Vstupné: 130,-Kč.
SLOVO STAROSTY

Již po několikáté se vracíme k tématu parkování na zelených plochách, zejména ve Chbanech.
Dle mého názoru je zrovna v obci Chbany dostatek parkovacích míst, jen holt musíte jít o kousek
dále. Uvědomte si, že dochází k porušování zákona (což byste jako řidiči měli vědět), ale zejména
dochází k devastaci zelené plochy (vyjeté koleje, znečišťování vozovky, apod.). Stále je nám předhazováno, jak se ve městě žije lépe, apod., přitom co si lidi dovolí na vesnici, to by si ve městě
nedovolili. Dalším nešvarem je skutečnost, že majitelé vozidel nechávají na komunikacích malý
prostor na průjezd. S tímto mají problém zejména popelářské vozy i ostatní účastníci silničního
provozu (minimální průjezd je dle zákona stanoven 3m v jednom pruhu). Prosíme tímto, buďte ohleduplní.
V momentální době je období vegetačního klidu (listopad – březen) pro kácení dřevin. Pokud
chcete kácet dřeviny, které mají ve 130cm menší obvod jak 80cm, není potřeba na uvedené povolení
(i přesto doporučujeme si před pokácením strom nafotit). Nad 80 cm obvodu je potřeba si zažádat
o povolení na toto pokácení. Povolení na kácení v katastru obce Chbany vydává náš obecní úřad,
není potřeba se obracet na Městský úřad v Kadani.
Upozorňujeme nájemníky obecních bytů, že v obci proběhla požární kontrola, kdy bylo zjištěno,
že řada nájemníků má botníky na chodbách. Samozřejmě vím, že botníky má každý na chodbě už
léta a nikomu nikdy nepřekážely, ale z bezpečnostního hlediska tam být nesmí – v případě požáru
a evakuaci osob se z toho stává překážka, která brání k rychlému zásahu. Proto žádám tímto nájemníky, aby si botníky postupně odstranili. Děkujeme.
Jiří Hoření, starosta obce
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