C h b a n s ké n ov i ny

3/2020 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
BESÍDKA NEJEN PRO SENIORY VE CHBANECH DNE 5.3.2020
Dne 5.3.2020 se konala v Kulturním domě ve Chbanech besídka nejen pro seniory k příležitosti Mezinárodního dne žen. K tanci a poslechu hrál Jiří Vinš. Na akci vystoupily také děti z místní školy a školky. Starosta obce Jiří
Hoření a místostarostka obce Irena Kobzová předali společně se zástupkyní SPOZu paní Lenkou Brůhovou dárkové balíčky jubilantům.
Jubilantům ještě jednou srdečně gratulujeme a budeme
se těšit, že se setkáme i při další besídce nejen pro seniory,
která se bude konat v prosinci při příležitosti vánočních
svátků.
Obec Chbany by touto cestou chtěla poděkovat učitelskému sboru ZŠ a MŠ Chbany za přípravu
vystoupení na této akci a zároveň dětem za velmi pěkné představení a dárečky pro naše ženy.
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.
INZERCE - PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell typu Arakauna a Dark Shell typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 -219,-Kč/ks.
Prodej: 1. dubna 2020, Chbany – u Obec. úřadu - 14.30 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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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
1/2019
1/2020
2/2020

Popis nálezu

Místo nálezu

Svazek klíčů

V kontejneru na PET lahve u hasičárny ve Chbanech
Před kotelnou ve Chbanech
Mezi čp. 27 a čp. 28 ve Chbanech

Dámské hodinky
Náušnice (bižuterie)
v bílé krabičce

Datum nálezu
18.6.2019
13.1.2020
14.2.2020

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
18.3.2020
13.7.2020
14.8.2020.

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 29.3.2020) 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).
V minulém čísle Chbanských novin jsme vás informovali o možnosti odevzdávání malých i velkých elektrospotřebičů v obci Chbany. Ve spolupráci s hasiči jsme rozšířili možnost sběru elektrozařízení. 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:
- Veterinární středisko Kadaň – Očkování psů proti vzteklině v roce 2020,
- 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, k.ú. Soběsuky nad Ohří v termínu od 21.2.2020 do 30.11.2021, k.ú. Přeskaky v termínu od 21.4.2020 do 30.6.2021,
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- MěÚ Kadaň, odbor dopravy – Veřejná vyhláška, oznámené o návrhu opatření obecné povahy
(stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích) na pozemní komunikaci v obci Poláky,
- Obec Chbany: Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 14.2.2020,
- 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).
VLAJKA PRO TIBET – WWW.LUNGTA.CZ

Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu. Akce probíhá každý rok
10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů,
statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je
poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká
republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V roce 2019 se
k akci připojilo 817 obcí, měst, městských částí nebo krajů.
Stovky vlajek vlaje každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a
v dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity
Karlovy a kromě různých organizací také mnoho občanů ČR. Po
celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu. 10. března 2020 jsme si připomněli již 61. výročí tibetského povstání. Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický
charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až
několikaleté tresty vězení.
PŘIPRAVUJEME A SRDEČNĚ VÁS ZVEME
- 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!!!
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VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Dne 18. dubna 2020 (sobota) proběhne hromadná vakcinace psů proti vzteklině v naší obci.
Vakcinace se provádí každoročně u psů starších 3 měsíců jako hromadná akce a je podle zákona o
veterinární péči povinná.
Cena za očkování jednoho zvířete jednoduchou vakcínou proti vzteklině je 200,-Kč. Cena za
očkování jednoho zvířete kombinovanou vakcínou proti psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu
jater a vzteklině je 300,-Kč. V ceně je zahrnuta jednorázová injekční stříkačka, injekční jehla, očkovací průkaz, očkovací dávka, cena za úkon, cestovné.
Každý chovatel je povinen předvést psa k očkování na vodítku a s náhubkem. Psi v doprovodu dětí nebudou očkováni.
 Přeskaky 9:00 – 9:15
 Chbany 9:30 – 10:00
 Roztyly 10:00 – 10:15
 Soběsuky 10:15 – 10:30
 Vikletice 10:30 – 10:45
 Vadkovice 10:45 – 11:00
 Malé Krhovice 11:00 – 11:15
 Poláky 11:15 – 11:30
 Hořenice 11:30 – 11:45
Veterinární středisko Kadaň, MVDr. Svatopluk Homola, veterinární lékař
RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Tvarůžky a Romadúr v mletém mase (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: cca 300g mletého masa mix nebo z plece, cca. 1 – 2 lžíce hrubé mouky nebo krupice,
sůl, mletý pepř, cca. 0,5 lžičky mletého kmínu, 1 lžička sušeného česneku, 1 lžička mleté papriky,
cca 70g Romadúru, cca. 70g olomouckých tvarůžků, olej nebo sádlo ke smažení.
Mleté maso dáme do mísy, dochutíme kořením a mírně solí. Přidáme vejce, dobře promícháme
a zahustíme hrubou moukou, cca 1-2 lžíce (lze i
strouhankou). Směs necháme půl hodiny odležet a
poté z ní mokrou rukou tvarujeme placičky, do jejich středu dáme zhruba centimetrový plátek Romadúru nebo tvarůžků, pevně uzavřeme a obalíme
v hrubé mouce. Milovníci trojobalu mohou použít
i ten.
Smažíme na vyšší teplotě v pánvi s rozpáleným tukem z obou stran dozlatova. Během otáčení dáme
pozor na to, abychom obal nepropíchli.
Podáváme s libovolnou bramborovou přílohou
nebo chlebem, tatarkou, dipy, zeleninovými saláty. Dobrou chuť.
Chbanské noviny
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KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Kino Hvězda Kadaň, dne 13.3.-15.3., 18.3., 21.3., 22.3., 28.3.2020 od 20:00 hodin a dne 13.3. a
20.3.2020 od 17:00 hodin: 3 Bobule - Po mnoha sklizních... Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a
majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas
vinařského roku – vinobraní. Honza se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem
Jirkou. Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec
nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, který cestuje s nimi, unesl, a k
tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s Klárou mají sami problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve
vinicích. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance Humpla a předsudky okolí, které nevěří, že coby
žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce. Komedie/ Česko/ 2020. Vstupné: 130,Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 17.3.2020 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: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 17.3., 28.3.2020 od 20:00 hodin a dne 29.3.2020 od 17:30 hodin: 3
Bobule – obsah viz. výše. Vstupné: 130,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 21.3.2020 od 14:30 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: 60,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 22.3. a 28.3.2020 od 17:00 hodin: Princezna zakletá v čase - Princeznu
Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se
má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy
zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v
čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena
ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a
čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit. Pohádka/ Česko/ 2020. Vstupné: 120,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 24.3. a 28.3.2020 od 17:30 hodin: Princezna zakletá v čase – obsah
viz. výše. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 27.3.2020 od 20:00 hodin: Šarlatán - Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí
obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších
osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání,
ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními
démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým. Životopisný/ Drama/
Česko/ Irsko/ Polsko/ Slovensko/ 2020. Vstupné: 130,-Kč.
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 Kino Hvězda Kadaň, dne 27.3. a 29.3.2020 od 20:00 hodin: Šarlatán – obsah viz. výše. Přístupné
od 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 29.3.2020 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. Komedie/ Česko/ Slovensko/ 2020. Přístupné od 15 let. Vstupné: 100,Kč.
SLOVO STAROSTY

V minulém čísle Chbanských novin jsme informovali o možnosti odevzdávání malých a velkých
elektrospotřebičů v obci Chbany. Podařilo se nám ve spolupráci s hasiči rozšířit možnost třídění
elektrospotřebičů. De facto je zde možnost odevzdat všechny druhy elektrospotřebičů. Podmínka
je, že musí být kompletní. Tato možnost je samozřejmě i pro chataře. Budeme doufat, že uvedené
zabrání k vytváření černých skládek a sníží se náklady na sběrnou sobotu v obci Chbany (letos jsou
sběrové soboty plánovány na 30.5.2020 a 26.9.2020, o přesných stanovištích budeme informovat
v novinách a již nyní jsou letáky k dispozici na stránkách obce). 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.
Samozřejmě po domluvě můžete odevzdat elektrospotřebiče i u místní hasičárny v obci Chbany
naším zaměstnancům a nemusíte je nosit na úřad, vždy je to hlavně o domluvě a o tom chtít tento
odpad správně zlikvidovat a nezatěžovat tím zbytečně popelnice na komunální odpad.
Již v minulosti jsme upozorňovali na skutečnost, že od 25.5.2018 je v platnosti obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR), který má za cíl hájit
práva (především) občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.
Pro nás to má jedno významné mínus v rámci kulturního žití v obci. Bez souhlasu nemůžeme vítat
naše občánky či gratulovat jubilantům při jejich výročí. Na základě daných skutečností byly
vytvořeny speciální formuláře, které je potřeba vyplnit. Co to v praxi znamená? Když se vám
narodí dítě a budete chtít od obce přivítat vaše miminko, je potřeba vyplnit daný formulář – souhlas
se zpracováním osobních údajů. Jubilantům obec na besídkách přeje v intervalech po 5 letech (ženy
od 60 let a muži od 65 let). Aby uvedená tradice mohla být zachována, je také třeba vyplnit speciální
formulář - souhlas se zpracováním osobních údajů. Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách obce
nebo přímo na úřadě. Pokud jste již souhlas podepsali, je platný až do vašeho odvolání a není třeba
ho opětovně vyplňovat. Chápeme, že pro někoho je tento krok nesmyslný, ale bez možnosti nahlédnout do evidence obyvatel nezjistíme, koho máme přivítat a komu poblahopřát. Krom toho jsme se
již setkali s tím, že se některých dotklo, že jim chceme pogratulovat.
Závěrem mi dovolte, abych vás i letos pozval na reprezentační ples obce Chbany, který se bude
konat dne 21.3.2020 od 20:00 hodin v Kulturním domě ve Chbanech, předprodej vstupenek bude
od 16.3.2020. Rád bych upozornil návštěvníky, že na akci je zákaz konzumace vlastního alkoholu
– pokud se u někoho alkohol najde, bude vyzván k odevzdání alkoholu nebo aby akci opustil.
Jiří Hoření, starosta obce
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C h b a n s ké n ov i ny
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHBANY, OKRES CHOMUTOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Den her, tentokrát s piráty
15 dětí v sobotu 7. 3. 2020 spolu se svými rodiči přišlo vyzkoušet, co si pro ně zaměstnanci naší
školy připravili. A že to byly děti opravdu šikovné, odnášely si od nás nejen vzpomínku na hezky
prožitý čas, ale i drobné dárky z pirátské truhly, které jim ho budou připomínat. Než se však dostaly
ke zmiňované truhle, musely vyrazit na dobrodružnou výpravu školou, na které jim byli průvodci
paní učitelky (pro dnešek však převlečené za krásnou korzárku nebo statečného bukanýra. I děti,
které do naší školy chodí, dorazily v kostýmech pirátů a pirátek.
Na začátku hry dostal každý svou kartičku, do které za každý splněný úkol, vyřešený rébus či
překonanou překážku dostal veselé razítko. Získat ho bylo někde snazší, někde náročnější, ale nikdo
se nemusel bát, protože na každém stanovišti byly připravené úlohy ve dvou úrovních náročnosti,
aby bylo možné je přizpůsobit věku a schopnostem návštěvníků. Protože zatímco ti starší mohli
školou procházet sami a jen se pak hrdě rodičům chlubit, co prožili, ti menší se občas ještě trochu
bázlivě přidržovali maminčiny ruky a byli za její blízkost a pomoc vděčni.
Kromě tvořivých úkolů (např. výroby pirátského klobouku) čekaly na děti pohybové hry (překonávání překážek, rovnováha, skoky, hody), cvičení rozvíjející postřeh, jemnou motoriku a logiku.
Nikdo nemusel nikam spěchat, mohl si užít sobotní pohodu dosyta. Snad i proto odcházeli všichni
příjemně naladěni.
Samozřejmě bychom moc rádi přivítali větší počet návštěvníků, ale pravděpodobně některé zastihla nemoc nebo jiné neodkladné rodinné plány. Věřte, že opět za rok si Den her zopakujeme, ale
již na jiné téma, které vás bude jistě bavit, jako nás bavili Piráti 

Přejeme pěkné jarní
dny a šťastnou plavbu
životem.
Posádka ZŠ a MŠ
Chbany
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