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2/2020 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
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 1 psa činí 200,-Kč, za druhého a každého dalšího 300,Kč), 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.
VÝTAH Z 1/2020 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
30.1.2020

Dne 30.1.2020 od 15:30 hodin proběhlo první zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto
roce. Přítomno bylo 9 členů zastupitelstva.
Bylo schváleno vyřazení majetku obce Chbany za rok 2019 v celkové výši 94.973,80Kč, Inventarizace za rok 2019 a Odpisový plán majetku obce Chbany pro rok 2020.
Zastupitelé vzali na vědomí výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Chbany,
okres Chomutov, příspěvková organizace za rok 2019 a schválili rozdělení výsledku hospodaření
za rok 2019 v plné výši do rezervního fondu (178.293,06Kč).
Zastupitelé schválili Rozpočtové opatření č. 6/2019. Dále vzali na vědomí Rozpočet sociálního
fondu obce Chbany pro rok 2020 ze dne 2.1.2020 a také Dodatek č. 9 k vnitřní směrnici obce
Chbany o poskytnutí cestovních náhrad zaměstnancům.
Byla schválena Příkazní smlouva pro výkon územně plánovacích činností a poskytování souvisejících odborných služeb mezi obcí Chbany a ing. arch. Zdeňkou Táborskou, IČ: 74517431, ze dne
31.1.2020.
I pro tento rok byla schválena dohoda o provedení práce mezi obcí Chbany a starostou pro činnost
velitele jednotky JSDH v roce 2020 a příspěvek pro rok 2020 ve výši 40.000,-Kč Vodní záchranné
službě ČČK na Nechranicích.
Zastupitelé vzali na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 10.12.2019 a Novelu nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
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Závěrem byly schváleny v roce 2020 finanční dary pro nemovitosti v obci Roztyly a v obci Soběsuky nad Ohří, v rámci zmírnění dopadu těžby štěrkopísku v blízkém okolí, za splnění těchto podmínek: nemovitost bude určena k bydlení a bude na ni hlášena minimálně 1 osoba k trvalému bydlení, která se zde bude také fyzicky zdržovat / nikdo z trvale hlášených osob v nemovitosti nebude
mít vůči obci a Služby obce Chbany s.r.o. dluh.
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

PŘIPRAVUJEME A SRDEČNĚ VÁS ZVEME
- Kulturní dům Chbany, dne 5.3.2020 (čtvrtek) od 14:00 hodin: Besídka nejen pro seniory k příležitosti Mezinárodního dne žen. K tanci a poslechu hraje Jiří Vinš + kulturní vystoupení dětí z naší
školy a školky. Občerstvení zajištěno.
- Kulturní dům Chbany, dne 21.3.2020 (sobota) od 20:00 hodin – Obecní ples s hudební skupinou
REFLEX a večerním vystoupením hostů z muzikálu Mamma Mia. Jako již tradičně bohaté ceny při
zakoupení výherního lístku. Vstupné 200,-Kč + 200,-Kč výherní lístek (každá obálka výherní –
prodej v den konání plesu). Vstupenky v předprodeji od 16.3.2020 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
21.3.2020 od 15:00 hodin pohostinství uzavřeno pro veřejnost a 22.3.2020 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 23.2.2020) 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).
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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).
Ve 4. čtvrtletí 2019 bylo vyseparováno 5,696 tun papírových obalů, 5,298 + 0,470 (pytle) tun
plastových obalů, 2,413 tun skleněných obalů a 0,080 tun kompozitních obalů.
Nově můžete ve Chbanech odevzdávat malé i velké elektrospotřebiče. Infomační leták o
tom, co se sbírá, je v tomto čísle Chbanských novin. 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.
RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Fazolky s hráškem ve smetanové omáčce se slaninou (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 400g mražených fazolek, 150-200g mraženého hrášku, 100g anglické slaniny, 150g
zakysané smetany, 1 cibule, 2 lžíce hladké mouky, cca 400ml drůbežího vývaru, 4 kuličky nového
koření, kousek másla, sůl, bílý pepř, špetka cukru, mléko na případné zředění.
Fazolky dáme vařit do lehce osolené vařící vody. Vaříme jen chvilku, každé fazolky jsou jiné,
měly by být na skus. Hotové vytáhneme, dáme
do studené vody.
Drobně nakrájenou slaninu dáme orestovat a přidáme najemno nakrájenou cibuli. Necháme zpěnit a zasypeme moukou. Chvíli restujeme a zalijeme vývarem.
Přidáme koření a vaříme asi 10-15 minut. Vsypeme hrášek a fazolky a vaříme dalších 4-5 minut. Trochu omáčky odebereme a smícháme se
zakysanou smetanou. Smetanu přidáme do
omáčky a už jen krátce povaříme. Omáčku dochutíme solí, pepřem nebo cukrem. Podáváme s
vařenými bramborami, anebo i společně s vařeným vejcem. Dobrou chuť.

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:
- Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídle Exekutorského úřadu v Teplicích: Dražební vyhláška (k.ú. Poláky),
- Státní pozemkový úřad – Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. (k.ú.
Poláky),
- Obec Chbany: Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (k.ú. Roztyly v termínu od
20.4.2019 do 30.6.2020),
- Obec Chbany: Usnesení z 1/2020 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 30.1.2020,
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- 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).
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Digitální kino Žatec, dne 14.2., 23.2.2020 od 20:00 hodin a dne 15.2, 16.2.2020 od 17:30 hodin:
Chlap na střídačku - Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří
delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit
jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči o Jirku
a udělají z něj tak chlapa na střídačku. Komedie/ Česko/ 2020. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 16.2., 19.2., 23.2. a 26.2.2020 od 20:00 hodin: Chlap na střídačku –
obsah viz. výše. Přístupné od 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 17.2.2020 od 17:30 hodin a dne 22.2.2020 od 15:00 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: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 20.2.2020 od 20:00 hodin a dne 28.2.2020 od 17:30 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.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 22.2.2020 od 14:30 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 odjíždí na Moravu, aby se pokusila poprat s nepřízní osudu i vlastními démony. S pomocí tety Marie, která jí byla celý život oporou, a čtyř neuvěřitelných přítelkyň začíná hledat cestu k novému životu, ale především víru v sebe sama. Z drsného pádu a procitnutí se zrodí prozření a Elizabeth dostává druhou šanci na opravdové štěstí i
skutečnou a bezpodmínečnou lásku. Romantické drama/ Česko/ 2019. Přístupné od 12 let. Vstupné:
60,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 22.2.2020 od 20:00 hodin: Šťastný 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. Během několika dní dovolené bude
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někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a
jiný naopak budoucím láskám. Romantický/ Komedie/ Česko/ 2019. Přístupné od 12 let. Vstupné:
120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 23.2.2020 od 20:00 hodin: Modelář - Příběh dvou kamarádů, kteří
provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný
Plech, ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající
letecký navigátor Pavel, který se právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá
v nápravě světa. Komedie/ Drama/ Česko/ 2020. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 27.2.2020 od 17:00 hodin a dne 28.2.2020 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: 120,-Kč.
 KZ Orfeum Kadaň, dne 5.3.2020 od 19:00 hodin: Všechny báječné věci - První one-man show
v historii Navenku přeneseme z jeviště přímo mezi Vás - diváky. Vy budete totiž důležitou součástí
naší inscenace a společně vytvoříme interaktivní představení, které tak nikdy nebude stejné. Společnými silami převyprávíme 30 let života jednoho kluka. Ten kluk se v 7 letech rozhodne sepsat
seznam všech báječných věcí, které na světě jsou. Sepisuje ho pro svou matku, která trpí depresemi
a zrovna se pokusila o sebevraždu. A on se rozhodne, že jí připomene, že na světě jsou věci, kvůli
kterým stojí za to žít. Zmrzlina. Vyhrát v piškvorkách. Kadeřnice, které Vás poslouchají a ostříhají
Vás přesně tak, jak chcete. V psaní seznamu, v němž pokračuje až do dospělosti, se nakonec dostane
až k číslu 1 000 000. Tenhle milion báječných věcí ho provází životem, v jehož průběhu je třeba se
vyrovnat se strastmi dospívání, první láskou, s dalšími matčinými pokusy a také se svou vlastní
depresivní poruchou. A to vše s lehkostí, nadhledem a odzbrojujícím humorem. Hraje: Pavel Volf.
Vstupné: 150,-Kč.
SLOVO STAROSTY

Začátkem každého roku obec již tradičně žádá o dotace na realizaci akcí v naší obci. Letos obec
prozatím žádala společnost ČEPS, a.s. o poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,-Kč. Tentokrát
požadovala částku na zajištění herních cvičících prvků pro seniory, které by byly umístěny na hřiště
v obci Chbany. Obec by např. ráda doopravila chodníky v obci Chbany, ale zde stále čekáme na
dořešení majetkoprávních vztahů (pozemky nejsou v majetku obce). V obci Poláky se připravuje
projektová dokumentace na rekonstrukci „kolingrovky“, kde by obec ráda vybudovala nové chodníky a odstavná místa pro vozidla, ale dokud dokumentace nebude hotova, obec nemůže zažádat.
Závěrem si vás dovoluji informovat o chystané změně jízdního řádu linky 753 Prunéřov-KadaňŽatec a to od 1.3.2020. Jedná se pouze o úpravu jízdních dob tak, aby lépe odpovídaly zjištěné realitě. Dojezdové/odjezdové časy do Žatce a Kadaně se až na výjimky nemění. Úpravou dojde také
ke zlepšení návazností v zastávce Vikletice, přehrada mezi linkami 753 a 571. Nový jízdní řád bude
k dispozici v tomto čísle Chbanských novin.
Jiří Hoření, starosta obce
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