C h b a n s ké n ov i ny

12/2020 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany

Vážení občané, čtenáři našich novin,
dovolte nám, abychom Vám i letos poděkovali za projevenou přízeň
v roce 2020 a do nadcházejícího nového roku 2021 Vám i všem Vašim
blízkým přejeme spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční
svátky, v novém roce všechno dobré a hlavně hodně štěstí, zdraví a
úspěchů.
„Pod stromeček balík zdraví, vzácný poklad, jak se praví, lásku,
štěstí, žádné hádky, spokojenost, hezké svátky, radost, úspěch, pevný
krok a pak šťastný nový rok.“
Redakce
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.
OZNÁMENÍ

Tímto oznamujeme občanům, že od

28.12.2020 do 1.1.2021 bude uzavřen pro veřejnost
Obecní úřad ve Chbanech. Z uvedeného vyplývá, že nebude možné platit ani nájemné za obecní
byty (nájemné je možné uhradit na číslo účtu: 2102137234/2700, var. symbol: rodné číslo nájemce
bytu – na tento účet se platí pouze nájemné za byty)!!!!
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1

C h b a n s ké n ov i ny
OTEVÍRACÍ DOBA OBCHOD CHBANY
Datum
Otevírací doba
23.12.2020 (středa)
7:30 – 12:00
24.12.2020 (čtvrtek) – 27.12.2020 (neděle)
ZAVŘENO
28.12.2020 (pondělí) – 31.12.2020 (čtvrtek)
7:30 – 12:00
1.1.2021 (pátek) – 3.1.2021 (neděle)
ZAVŘENO
4.1.2021 (pondělí) – 5.1.2021 (úterý)
ZAVŘENO - INVENTURA

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY PARTNER CHBANY
Datum
Otevírací doba
23.12.2020 (středa)
8:00 – 10:00
24.12.2020 (čtvrtek) – 25.12.2020 (pátek)
ZAVŘENO
28.12.2020 (pondělí) – 30.12.2020 (středa)
8:00 – 10:00
31.12.2020 (čtvrtek) - 1.1.2021 (pátek)
ZAVŘENO

OTEVÍRACÍ DOBA POHOSTINSTVÍ CHBANY A POHOSTINSTVÍ POLÁKY
Pohostinství Chbany
Pohostinství Poláky
21.12.2020 – 23.12.2020
14:00 – 20:00*
21.12.2020 – 23.12.2020
14:00 – 20:00*
24.12.2020 – 27.12.2020
ZAVŘENO
24.12.2020 – 27.12.2020
ZAVŘENO
28.12.2020 – 30.12.2020
14:00 – 20:00*
28.12.2020 – 30.12.2020
14:00 – 20:00*
31.12.2020 - 3.1.2021
ZAVŘENO
31.12.2020 - 5.1.2021
ZAVŘENO
* Pokud bude ze zákona možné mít otevřeno do 22:00 hodiny, bude do této hodiny otevřeno. Pokud
budeme muset mít zavřeno, nebude v tyto dny fungovat případně ani výdejní okénko.

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 27.12.2020) 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 Vánočku s tvarohem a smetanou
bez kynutí (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 300g hladké mouky, 300g polohrubé mouky, 150g cukr krupička, 3 vejce, 150g Hery,
1 polotučný nebo tučný tvaroh, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, pomerančová kůra, rozinky
namočené v rumu, 3 lžíce mléka, 2 lžíce smetany, špetka soli, vejce na potření, mandle.
Mouku prosejeme na vál, přidáme ostatní suroviny, zpracujeme těsto (případně posypeme
tak, abychom získali těsto, které nelepí).
Těsto rozdělíme na 9 stejných kusů. První patro pleteme ze 4 vyválených pramenů tak, že začínáme vždy krajním pramenem a střídavě ho
propleteme až na druhý kraj. Takto postupujeme, dokud nedojdeme ke konci. Cípy pak
podhrneme pod vánočku. Dáme na plech a
hřbetem ruky naznačujeme uprostřed rýhu.
Další patro pleteme z 3 pramenů jako cop, dáme na spodní patro a opět uděláme rýhu. Poslední
patro zhotovíme ze dvou pramenů. Toto patro musíme udělat delší, protože ho dáme nahoru, ale
konce musíme dát až pod celou vánočku. Pak vánočku potřeme vejcem a posypeme mandlovými
lupínky (tip: aby se nám vánočka v troubě nerozjela, před pečením ji propíchneme asi 3 špejlemi,
které těsto drží). Vánočku pečeme na 150°C cca 45 minut. Dobrou chuť.
Chbanské noviny
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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:
- Mikroregion Nechranicko: Návrh rozpočtu na rok 2021,
- Obec Chbany: Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Chbany dne 14.12.2020,
- Obec Chbany: Návrh rozpočtu na rok 2021,
- Obec Chbany: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022-2023,
- ZŠ a MŠ Chbany: Návrh rozpočtu na rok 2021,
- ZŠ a MŠ Chbany: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy na rok 2022-2023,
- 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).
VÁNOČNÍ KONCERT VIKLETICE

Vážení občané, letošní

vánoční koncert v kapli Sv. Anny ve Vikleticích se z důvodů Vám všem
známých, nebudu pořádat. Tímto bych všem příznivcům této kulturní akce popřála hodně zdraví,
klidné prožití vánočních svátků a naději, že se v příštím roce opět shledáme.
Za pořadatele V. Blatová
JAK SPRÁVNĚ VĚTRAT: ŘEKNĚTE STOP PLÍSNÍM

Jelikož je zde opět čas zimy a čas období tvoření plísní v bytech a v domech, rozhodli jsme se
opakovaně zveřejnit článek, jak správně větrat. Tento článek vyšel v čísle 11/2012 a 11/2014
Chbanských novin.
Pokud nemáte nový dům, nebo byt s automatickým rekuperačním větráním, je to pouze na vás.
V chladném počasí a v mrazech byty musíte větrat jinak, než v létě. Když topíte, nemůžete jen tak
otevřít nebo pootevřít okno a odejít z bytu. Přestože to nepovažujete za složité, jen málo lidí umí
větrat dobře. Správná technika větrání je důležitá zejména u nových a hlavně plastových oken,
která velmi dobře těsní.
V chladných dnech, kdy máte okna většinu dne zavřená a topíte, vaříte a také často doma sušíte
prádlo, se v místnostech nahromadí vlhkost a vytvářejí se podmínky pro vznik plísní na stěnách. Je
tudíž zapotřebí naučit se cíleně větrat. Důležitá je pravidelnost a určitá intenzita větrání, aby se
vzduch v místnostech kompletně vyměnil.
Možná, že právě teď krčíte rameny. Ale když vezmete v potaz, že každý obyvatel bytu jen dýcháním do vzduchu vyloučí až 3 litry vody za den, není toho málo. Vzdušná vlhkost se pak sráží na
chladných stěnách i na sklech oken a na možný problém je zaděláno.
Jak správně větrat:
 Ráno byste měli vyvětrat všechny místnosti dokořán otevřenými okny po dobu 5 minut.
 V průběhu dne je pak potřeba větrat v závislosti na vlhkosti v místnosti, ideální je intenzivní
krátké větrání každé dvě hodiny.
Chbanské noviny
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 V obývacím pokoji, v chodbě a v pracovně si vystačíte s méně častějším větráním než například
v koupelně, kuchyni nebo v ložnici.
 Roli hraje i množství květin v interiéru, či zda bydlíte v novostavbě, která vysychá i několik let
po dokončení.
 Optimální je větrání okny otevřenými dokořán. Doba větrání přitom závisí na venkovní teplotě.
Čím je chladněji, tím kratší čas je potřeba. V zimě si vystačíte při každém větrání se 4-6 minutami,
na jaře a na podzim je potřeba 10 až 20 minut a v létě by měla okna zůstávat otevřená alespoň
půlhodinu.
 V zimě by vůbec nemělo používat vyklopené okno nebo mikro ventilace. Jejich pomocí nelze
vyvětrat rychle a dochází ke zbytečné ztrátě tepla. Jejich využití si proto nechte na období, kdy se
netopí.
Jak poznáte, že je "něco" špatně? Napoví nám třeba orosená okna, nebo plesnivé skvrny za
nábytkem. Co s tím? V tom případě je potřeba skla a rámy okamžitě otřít, v místnosti důkladně
vyvětrat a zjistit příčinu problému. Vyplatí se zkontrolovat, jestli se teplý vzduch může dostat k
okenním sklům.
Pokud byste rosení na oknech nevěnovali pozornost, mohly by vás po čase začít trápit nepříjemné plísně. Vyplatí se proto pořídit si vlhkoměr a dbát na správné vytápění, vlhkost by neměla
být vyšší než 50 %. Na škodu není ani myslet na to, jak omezit zdroje vzniku vlhkosti.
Máme pro vás několik rad, které vám pomohou omezit vlhkost a nedovolit plísním, aby vám
ničily zdraví.
1. Ve vlhkých místnostech nesušte prádlo.
2. Při vaření používejte digestoř.
3. Vařte pouze v hrncích, přikrytých poklicemi.
4. Zajistěte cirkulaci vzduchu od topného tělesa (odstraňte z cesty vše, co brání šíření tepla).
5. Ve vlhkých místnostech odstavte nábytek od stěn - mezera by měla být asi 5 cm široká.
6. Když už máte na stěnách plíseň, použijte Savo a specializované přípravky.
7. Do místnosti umístěte pohlcovače vlhkosti a pravidelně z nich vylévejte vodu.
8. Větrejte tzv. křížem - otevřete protilehlá okna a dveře - i v místnostech přes chodbu.
9. Pokud to jde, instalujte také do koupelny odvětrávání. V koupelně, odkud jde do bytu spousta
páry, větrejte častěji.
10. Klimatizace nenahrazuje větrání, čerstvý venkovní vzduch je pro lidské zdraví nepostradatelný.
11. Jestli máte doma malou botanickou zahradu a rosí se vám okna, nebo se dokonce objevuje plíseň, měli byste rostliny redukovat. Při zimním větrání pak dbejte, aby na rostliny netáhl ledový
vzduch a nestály v průvanu.
SLOVO STAROSTY

V dnešním čísle Chbanských novin jsme opětovně zveřejnili článek, jak správně větrat. A jelikož zde máme další topnou sezónu a samozřejmě i letos nám několikrát bylo sděleno, že v bytech
je zima a mají třeba jen 20 °C, sděluji vám k této záležitosti následující. Otopné období začíná 1.
září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období,
když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod
+13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty
nad +13 °C pro následující den. V průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 do 22.00 hod.
Chbanské noviny
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a ostatní prostory v době jejich provozu vytápěny tak, aby dosažené průměrné teploty vnitřního
vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy. V době od
22.00 do 6.00 hod. se vytápění obytných místností a v neprovozní době ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezí nebo krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich
teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností (ve Chbanech je tento útlum v čase od
23:00 hodin do 5:00 hodin). Teplotami v místnostech se zabývá vyhláška č. 194/2007 Sb. Kromě
základních pravidel pro vytápění stanovuje i výpočtovou, neboli normovanou, teplotu v obývaných
místnostech. Teplota v místnosti by se měla ideálně pohybovat okolo 20 °C (průměrná teplota vnitřního vzduchu ve vytápěných místnostech se měří teploměrem odstíněným vůči sálání okolních
ploch a vlivu oslunění a činí jednu čtvrtinu součtu teplot vnitřního vzduchu naměřených uprostřed
půdorysu místnosti ve výši 1 m nad nášlapnou vrstvou podlahy v 8.00, 12.00, 16.00 a 21.00 hod.).
Zdravý člověk se ale cítí pohodlně i při 18 °C. V obývaných místnostech se jako výpočtová teplota
uvádí 20 °C (doporučovaná teplota v obývacím pokoji by měla být 20 – 21 °C a v ložnici 16 – 18
°C), v koupelně 24 °C a v předsíni pak 15 °C. Spousta rodin má tendenci domácnost přetápět až na
25 °C. Když ale dlouhodobě pobýváte v takto přetopených místnostech, snižujete adaptabilitu
svého organismu na chlad. To má pak negativní účinky na lidské zdraví – člověk bývá častěji nemocný.
Jelikož zde máme zimní období a může napadnout nečekaně sníh , žádáme tímto hlavně majitele automobilů – umisťujte auto u krajnice tak, aby mohl projet traktor s pluhem (zejména toto platí
v obci Poláky před okály). Pokud tak neučiníte, nebude kvůli vám prohrnuta zbylá komunikace.
Děkujeme za pochopení.
Chtěli bychom s koncem roku poděkovat zaměstnancům obce a Služeb obce Chbany s.r.o. (zaměstnancům z pohostinství, obchodu, pošty, úřadu, VPP, řidičům, uklízečkám, kotelníkům) a kompletnímu kolektivu Základní školy a Mateřské školy Chbany, za dosavadní spolupráci, kdy i díky
nim v obci funguje vše, tak jak má a i přes nějaké neduhy si vážíme toho, že tvoří s námi „kolektiv
obce Chbany“.
Jiří Hoření, starosta obce
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STRÁNKA ŠKOLY
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE CHBANY

Dne 4. 12. 2020 dopoledne nás v naší škole navštívili Mikuláš, Anděl a Čert. Bylo to krásné
dopoledne, které jsme si všichni užili, jak se patří.
Při návštěvě MŠ si zkusily dětičky přetahování s
čertím řetězem, zazpívaly krásné písničky pro Mikuláše a nakonec všichni řekli Mikuláši krásnou
básničku a dostali hodnotné balíčky, za které děkujeme obci Chbany a také velkou kolekci, kterou přispěla Mikuláši firma Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.
Po návštěvě MŠ se Čert, Mikuláš a Anděl vydali
do 1. a 2. třídy, kde také všichni byli moc šikovní a
řekli Mikuláši básničku nebo zazpívali písničku.
Poslední zastavení bylo u žáků 3. a 4. třídy, kde
ani zde žáci nezaváhali a básničku či písničku předvedli  Dokonce jeden odvážlivec, řekl Mikuláši
básničku v anglickém jazyce.
Celé dopoledne jsme ukončili rozsvěcením vánočního stromečku a dekorací truhlíků před školou.
Věříme, že se celá Mikulášská nadílka našim žákům líbila, stejně jako nám.
Kolektiv pracovníků školy

V měsíci prosinci probíhají na naší škole stavební úpravy pro vybudování nové IT učebny pro
naše žáky. Děkujeme žákům i rodičům za shovívavost a věřte, že konečný výsledek nové učebny
bude pro naše žáky prostě super.
Krásný adventní čas Vám přejí žáci MŠ, ZŠ i celý pedagogický sbor.
Chbanské noviny
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C h b a n s ké n ov i ny
SILVESTROVSKÝ NÁŠUP PLNÝ SRANDY
(čerpáno www.vysmatej.cz)

 Blondýnka veze v autě hodiny. Zastaví ji policajt a ptá se: „Kam s těmi hodinami jedete?” „K
zvěrolékaři.” „Prosím vás, a kvůli čemu?” „Přestaly kukat.”
 Vrátí se muž ze služební cesty a za dveřmi svého domu vidí hromadu strouhanky. Přeleze ji, ale
za ní je další. Když přeleze i tu, uvidí tam svou ženu - blondýnku, jak strouhá rohlíky. Ptá se jí, co
to vyvádí, a blondýnka mu odpoví: „Chtěla jsem ti na uvítanou obalit pár řízků a v kuchařce psali:
Strouhej tři dny staré rohlíky!”
 Vsadí se v hospodě na srazu myslivců jeden z nich se všema o flašku vodky, že když mu zavážou
oči, tak poslepu sáhne na kůži a řekne, kdy bylo zvíře střeleno a jaká je jeho cena. Tak mu je zavážou, dají mu do ruky kůži a on řekne: „Srna střelená loni, cena je 2 500 korun.”
Tak vypije celou flašku, ráno se probudí z opice a vidí, že jeho manželka brečí: „Že jsi přišel ve tři
ráno, to bych ti prominula, ale že jsi mě celou noc osahával a křičel: Krtek za 3,50 - to ti nikdy
neprominu!”
 Inspektor navštíví hodinu němčiny. Mladá hezká učitelka v minisukni píše na tabuli věty k překladu. Pepíčkovi nechá přeložit větu, kterou právě napsala na spodní část tabule. Pepíček překládá:
"Páni, to je ale krásná prdelka." Paní učitelka se rozčílí, a pošle Pepíčka na chodbu. Ten se na odchodu otočí k inspektorovi: "Když to nevíte, tak alespoň tak blbě nenapovídejte."
 Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: „Co se říká?”
„Nevím!” „Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?” „Aha - neříkej, že to je všechno!”
 „Ty, Terezko, moc zlobíš! Vzpomeň si na Karkulku, co se jí stalo, když neposlouchala.”
„A ty si, babi, vzpomeň, koho vlk sežral první...”
 Syn Indiána se ptá svého otce: „Proč se můj bratr jmenuje Zelený strom?“ „Protože byl počat pod
zeleným stromem.“ „A proč se moje sestra jmenuje Měsíční svit?“ „Protože byla počata za měsíčního svitu …a už se mě přestaň ptát, Prasklá gumo!“
 Přijde bába k doktorovi s prostřeleným kolenem. Doktor na ni: „Co se vám to stalo?” „Ále, chtěla
jsem spáchat sebevraždu.” „A proč jste se teda střelila do kolena?” „Manžel mi poradil, že se mám
střelit dva cenťáky pod bradavku.”
 Manžel se vrací z večírku ve dvě po půlnoci, ale v předsíni se zapotácí a rozsedne placatici s
rumem. Pořeže si zadek. Pak si ho v koupelně ošetří a vplíží se do postele. Ráno mu žena říká. Že
jsi přišel ve dvě ráno, to vím. Že jsi rozbil láhev s rumem, vím taky. Ale vysvětli mi, proč jsi v
koupelně polepil zrcadlo náplastí.
Chbanské noviny
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