C h b a n s ké n ov i ny

1/2021 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
ZAJÍMAVOST – INFORMACE O POČTU OBYVATEL

Jako zajímavost uvádíme, že obec Chbany měla k 31.12.2020 trvale žijících 632 (628*) obyvatel.
Dospělí – 525 (525*): 282 (284*) mužů a 243 (241*) žen
Mládež 15-18 let – 23 (20*): 10 (6*) chlapců a 13 (14*) dívek
Děti do 15 let – 84 (83*): 40 (44*) chlapců a 44 (39*) dívek
Věk: do 15 let
1 (1*)
60 (60*)
0 (0*)
10 (9*)
2 (2*)
1 (1*)
0 (0*)
8 (8*)
2 (2*)

Hořenice
Chbany
Malé Krhovice
Poláky
Přeskaky
Roztyly
Soběsuky
Vadkovice
Vikletice
* údaj k 31.12.2019

Věk: od 15 let
9 (9*)
281 (279*)
12 (12*)
118 (118*)
20 (19*)
5 (7*)
16 (16*)
70 (67*)
17 (18*)

Celkem počet obyvatel
10 (10*)
341 (339*)
12 (12*)
128 (127*)
22 (21*)
6 (8*)
16 (16*)
78 (75*)
19 (20*)

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již rok 2021, 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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DOTACE ZÍSKANÉ V ROCE 2020

Obec Chbany již tradičně žádala o přidělení dotací, příspěvků a finančních darů z národních a
evropských zdrojů. Rádi bychom vás touto cestou informovali, které dotace obec získala v roce
2020:
- Úřad práce: dotace na VPP ve výši 485 098,-Kč,
- ČEPS, a.s.: peněžitý dar ve výši 50 000,-Kč na pořízení herních prvků pro seniory k vybavení
hřiště v obci Chbany,
- Ústecký kraj: dotace ve výši 31 000,-Kč na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje,
- Ústecký kraj: dotace ve výši 2 000,-Kč na výdaje jednotek SDH obcí,
- Ústecký kraj: příspěvek na výkon státní správy ve výši 143 900,-Kč,
- Ústecký kraj: příspěvek pro obce Ústeckého kraje dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními (výskyt koronaviru SARS CoV-2) ve výši 796 250,Kč.
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.

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.
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.
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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
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)

Datum nálezu
3.8.2020
16.8.2020

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
3.2.2021
16.2.2021

RECEPTY

V

dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na pikantní palačinky plněné
kuřecím masem se smetanovou omáčkou (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: palačinky (cca 6ks) – 400ml mléka, 160g hladké mouky, sůl, pepř, 1 vejce, 1 lžička
sušené bazalky, špetka chilli, špetka mleté papriky, olej na potření pánvičky, náplň – 4 vykostěná
kuřecí stehna, 1 cibule, sůl, pepř, 1 lžíce sójové
omáčky, špetka chilli, grilovací koření, olej a kousek másla, na omáčku – 1 lžíce dijonské hořčice,
1 lžíce másla, 250ml smetany.
V mléce metlou rozmícháme mouku, vejce, a
všechno koření a necháme chvíli odpočinout. Pak
na pánvičce vytřené olejem usmažíme tenké palačinky.
Na oleji s máslem orestujeme najemno nakrájenou cibuli, necháme ji zesklovatět a přidáme nakrájené maso ze stehen. Osolíme, opepříme, přidáme chilli, sójovou omáčku, grilovací koření a
restujeme. Trochu podlijeme vodou. Hotové maso vyjmeme a do výpeku přidáme hořčici, smetanu
a lžičku másla.
Na palačinky naklademe směs a pravou a levou stranu ohneme dovnitř a pak stočíme, aby směs
nevypadla. Palačinky na talíři přelijeme omáčkou. Dobrou chuť.
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 31.1.2021) 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).
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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 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!!!
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:
- Obec Chbany: Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Chbany dne 28.1.2021,
- Obec Chbany: Rozpočtové opatření č. 4/2020,
- Ústecký kraj: Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021,
- 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).
SLOVO STAROSTY

Oznamujeme tímto návštěvníkům budovy obecního úřadu (i doktora a pošty), že v nejbližších
dnech budou započaty práce na výmalbě chodeb. Dbejte proto zvýšené opatrnosti při průchodu těmito prostory. V průběhu letošního, maximálně příštího roku jsou naplánovány výmalby chodeb
v obecních domech. S předstihem upozorňujeme nájemníky obecních bytů, že na chodbách již nebude povoleno po vymalování umisťování obrázků, kytek a hlavně botníků! Uvedené opatření je
hlavně z důvodu požární bezpečnosti (úniková cesta). Na danou skutečnost upozorňujeme s předstihem, aby se na toto mohli nájemníci připravit.
Jak již bylo zvykem, v měsíci březnu se vždy konal ve Chbanech obecní ples a besídka nejen pro
seniory při příležitosti MDŽ. Besídka nejen pro seniory byla pro letošek v březnu zrušena. Pokud
to bude možné, udělá se setkání např. v květnu či v červnu, dle toho, jak to situace dovolí. Obecní
ples je prozatím naplánován na 20.3.2021. O případném konání či zrušení budete zavčasu informováni.
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.
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