C h b a n s ké n ov i ny

11/2020 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE CHBANECH

Z důvodu ochrany veřejného zdraví jsou stále omezeny úřední hodiny na Obecním úřadě ve
Chbanech. Úřední hodiny jsou stanoveny na 2 dny v týdnu a to max. 5 hodin/den. Na obecním úřadě
ve Chbanech jsou prozatím stanoveny úřední hodiny takto:

v pondělí od 11:00 do 17:00 hodin,
ve středu od 7:30 do 13:30 hodin.
(polední pauza od 11:30 do 12:30 hodin).
Opatření platí do odvolání.
Vstup do budovy povolen jen se zakrytými ústy a nosem. Žádáme občany, aby opravdu vyhodnotili potřebnost návštěvy úřadu.
UZAVÍRKA NECHRANICKÉ HRÁZE

Dne 18.11.2020 (středa) od 9:15 hodin do 14:00 hodin bude uzavřena silnice na hrázi VD Nechranice v rámci akce týkající se vyzvednutí hradící tabule Segmentu II.
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
3/2020
6/2020

Popis nálezu

Místo nálezu

Klíč od vozu
Dětská růžová kabelka

Dětské hřiště Chbany
Hřiště Poláky (po festivalu ze dne
15.8.2020)

Chbanské noviny

Datum nálezu
3.8.2020
16.8.2020

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
3.2.2021
16.2.2021
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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 29.11.2020) 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 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).
Nově lze 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!!!

RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Bramborákové omelety plněné šunkou a sýrem (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 4 větší brambory, 3 vejce, 125ml vlažného mléka, 5 vrchovatých lžic hladké mouky, 4
stroužky česneku, majoránka, mletý kmín, 1 lžička kypřícího prášku, sůl, pepř. Náplň: dušená šunka,
sýr.
Připravíme těstíčko na bramboráky.
Nejprve brambory očistíme a jemně nastrouháme. Ještě před přidáním dalších
surovin ho zbavíme přebytečné tekutiny,
dále přidáme vlažné mléko, vejce,
mouku a vše promícháme.
Do směsi přidáme prolisovaný česnek,
majoránku, mletý kmín, sůl, pepř, kypřící prášek (bramboráky jsou díky kypřícímu prášku nadýchané a jemné) a vše
promícháme.
Do rozehřátého oleje (opravdu trochu, ať bramboráky nejsou moc mastné) pomocí naběračky
rozprostřeme těstíčko a necháme ho chvíli smažit. Na něj dáme sýr a dva plátky šunky, bramborák
překlopíme na půlku a smažíme takto z obou stran dozlatova. Dobrou chuť.
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ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:
- MěÚ Kadaň, odbor dopravy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
(uzavírka silnice na hrázi VD Nechranice dne 18.11.2020),
- JUDr. Dalimil Mika, soudní exekutor – Dražební vyhláška (Soběsuky nad Ohří),
- Obec Chbany: Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 20.8.2020,
- 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).
UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již měsíc listopad roku 2020 a ještě se mezi námi najdou tací, kteří nemají uhrazeny
místní poplatky i přes skutečnost, že veškerá splatnost poplatků byla prodloužena do 30.9.2020.
Jedná se tyto poplatky:
- poplatek za psa (běžně splatný k 31.3. příslušného kalendářního 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 (běžně 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).
NEZAPOMEŇTE poplatky uhradit, vyhnete se tak případnému vystavení platebního výměru
až na trojnásobek sazby. V průběhu měsíce října byly již rozesílány upomínky za uvedené poplatky.
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny:
- 19.11.2020 v čase 07:00 - 11:00 (plánovaná odstávka č. 110060739429)
Vikletice - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 23, 27, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, parc. č. 282/63, parc. č.
369/8, parc. č. 400/1, parc. č. 404/1, 65E, E29, E30, E49, E51, E57, E60, E62, E84,
- 01.12.2020 v čase 07:30 - 13:30 (plánovaná odstávka č. 110060740173)
Poláky - 77, 106, č. 86, parc.č. 86/11, parc.č. 86/12, parc.č. 86/17, parc.č. 87/8, parc. č. 89/1, parc.č.
89/14, par.č.88/12, E127, E145, E148, E149, E154, E160, E167, E169, E170, E23, E45, E52, E55,
E56, E64, E66, E68, E69, E75, E78, E82, E83, E84, E85, E95, E99.
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo
přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před
uvedeným termínem.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. S pozdravem. ČEZ Distribuce, a.s.
Chbanské noviny
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SLOVO STAROSTY

V minulých číslech Chbanských novin jsme avizovali, že se letos nebudou konat tyto obecní
akce - besídka nejen pro seniory, obecní ples a Mikuláš pro děti. Bohužel v tomto ohledu došlo i na
rozsvícení vánočního stromečku. Doufáme, že se situace v nadcházejících měsících vrátí pomalu
„do normálu“ a v příštím roce se snad budeme moci potkat na nějaké naší obecní akci.
Od 1.10.2020 začal tzv. zimní vývoz popelnic (občanům, kterým byla popelnice vyvážena v
intervalu 1x 14 dní, začala být vyvážena v intervalu 1x týdně). Může se stát, že vám popelnice
nebude vyvezena (buď osádka zapomene, nebo zde jezdí na výpomoc osádka z jiné oblasti a může
se jim stát, že nějaké stanoviště přehlédnou, opomenou vyvézt). Prosíme tímto občany, aby nám
tuto skutečnost hlásili a to nejlépe hned v pondělí, kdy jim popelnice nebyla vyvezena v pátek
(emailem na byty@chbany.cz nebo na tel. čísle 474 392 022). My tuto skutečnost nahlásíme na
svozovou firmu a většinou ještě ten den nebo den následující popelnici vyvezou. Proto pokud vám
popelnice není vyvezena, nechte ji stát venku a neuklízejte ji.
Jak jste si mohli někteří povšimnout, na konci měsíce října a začátkem listopadu byl Obecní
úřad ve Chbanech zcela uzavřen. Tato skutečnost byla z důvodu nemoci. Je to věc, která nelze
ovlivnit a bohužel většina menších úřadů má jednoho úředníka bez zástupu. Určitě si nemyslíme,
že bychom tím občany nějak omezovali. Na vyřízení většiny písemností je 30 dní (ne-li i déle),
ověřit podpis, či si nechat učinit výpis z rejstříku trestů, apod. můžete na jakémkoliv jiném úřadě či
poště. Platbu za poplatky za odpad, psa atd. je možné uhradit přes účet či složenkou na poště (upomínky zasílány byly, kde byly uvedeny veškeré údaje) a nájemné za obecní byty lze zaplatit stejným
způsobem (to, že bylo možné platit nájemné za obecní byty na poště u paní Němcové, to byla jen
její dobrá vůle, ale nemůže určitě vybírat všechny ostatní poplatky). I my jsme jen lidi a máme
nárok na to onemocnět či si vzít dovolenou. Zákon ani nám nenařizuje, že musíme mít úřad otevřen.
Děkujeme za pochopení.
Od 9.11.2020 je již úřad opětovně otevřen, i když jen na 2 dny v týdnu (5 hodin/ den). Samozřejmě jsme ochotni ve výjimečných případech náležitosti s vámi vyřídit i mimo tyto dny (např.
ověření podpisu či listin, různé výpisy přes Czechpoint, či přihlášení k trvalému pobytu, apod.).
Podmínkou je si tuto schůzku domluvit předem u sl. Chomové na tel. čísle: 474 392 022. Určitě se
za výjimečný případ nepovažuje platba nájemného či poplatku za odpad a psa nebo kopírování dokumentů.
Jak jste si někteří mohli povšimnout, od 14.10.2020 jsou uzavřeny Pohostinství Chbany a Pohostinství Poláky. U Pohostinství Chbany funguje pouze „výdejové okénko“ na výdej jídla (pondělí až
neděle od 10:30 do 18:00 hodin), jinak by pohostinství bylo uzavřeno stejně jako v obci Poláky,
kde se nevaří. Každý den je na stránkách obce (www.chbany.cz) zveřejněn jídelní lístek a je zde
možnost objednání jídla s sebou (na tel. čísle 702 164 679). Jídlo nerozvážíme, jídlo si musíte
osobně vyzvednout. V případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory
(např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny
a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry,
nejde-li o členy domácnosti. Děkujeme za dodržování těchto pokynů.
Jiří Hoření, starosta obce
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