C h b a n s ké n ov i ny

4/2020 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Z důvodu ochrany veřejného zdraví jsou s platností od pondělí 23. března 2020 na Obecním
úřadě Chbany stanoveny úřední hodiny pro nejnutnější případy v pondělí a ve středu od 13:00 do
16:00 hodin. Opatření platí do odvolání. Vstup do budovy povolen jen se zakrytými ústy a nosem.
Žádáme občany, aby opravdu vyhodnotili potřebnost návštěvy úřadu. Děkujeme za pochopení.
PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI POPLATKŮ

Obec Chbany tímto oznamuje, že v souvislosti s nynější situací (nouzový stav) se splatnost
poplatků prodlužuje do 30.9.2020. Jedná se o poplatek za psa a poplatek za odpad (jak pro
trvale žijící osoby, tak pro chataře). Zároveň se prodlužuje i splatnost za pronájem pozemků
od obce Chbany (smlouvy nájemní nebo pachtovní).
VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Dne 18. dubna 2020 (sobota) měla v obci Chbany proběhnout vakcinace psů proti vzteklině.
Z důvodu nouzového stavu se tato vakcinace ruší. Náhradní termín proběhne dne 13. června 2020
(taktéž sobota). Pokud by došlo i v tomto případě ke změně, budeme vás informovat. Děkujeme za
pochopení.
Veterinární středisko Kadaň, MVDr. Svatopluk Homola, veterinární lékař

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
1/2020
2/2020

Popis nálezu

Místo nálezu

Dámské hodinky
Náušnice (bižuterie)
v bílé krabičce

Před kotelnou ve Chbanech
Mezi čp. 27 a čp. 28 ve Chbanech

Chbanské noviny

Datum nálezu
13.1.2020
14.2.2020

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
13.7.2020
14.8.2020.
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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 26.4.2020) 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.
V nynější době nouzového stavu odevzdávejte spotřebiče v budově pro zaměstnance (pro
místní označení „hasičárna“) v obci Chbany.
RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Velikonoční kotletu (čerpáno
z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 6 plátků vepřové kotlety, 3 uvařená vejce, plechovka krájených rajčat s bazalkou, tymián, citrónová kůra, sůl, olej.
Do plátků kotlety širokých cca 2 cm si uděláme nožem kapsu. Jiná metoda je, že si z celé kotlety nakrájíme plátky tak, že první asi 1 cm široký
plátek nožem nedokrojíme a další stejně široký již
odkrojíme – tím nám vznikne tzv. motýlek a nestane se nám, že si nožem nechtěně uděláme v
kapse díru.
Takto vytvořené kapsy z kotlety lehce naklepeme a do kapsy osolíme a opepříme. Vzniklé
kapsy okořeníme i zvenčí, potřeme olejem a dáme
do lednice uležet na 2 hodiny, ale nejlépe do druhého dne.
Tři vejce si uvaříme natvrdo, oloupeme a podélně rozpůlíme. Vezmeme vepřovou kapsu, rozevřeme a vložíme do okořeněné kapsy polovinu uvařeného vejce. Okraje kapsy sklepneme paličkou
na maso k sobě.
V pánvičce si rozehřejeme olej se zbytky koření, ve kterém byla naložena nakrájená kotleta,
zprudka je opečeme, aby se maso zatáhlo. Do pekáče si rozprostřeme obsah konzervy s krájenými
rajčaty a na tuto směs položíme opečené plněné kapsy. Pečeme zakryté cca 30 minut a po odkrytí
ještě 15 minut za častého přelévání rajčatovým sosem ještě cca 15 minut. Podáváme s rýží nebo
bramborem. Dobrou chuť.
Chbanské noviny
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace, pořádá zápis do 1. třídy pro školní rok 2020 – 2021. Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dítěte.
Podání žádosti je možné od 1.4.2020 do 30.4.2020. Žádost se podává přes datovou schránku, emailem s el. podpisem, osobně do školy, poštou. Veškeré informace jsou zveřejněny na stránkách školy
a samozřejmě i na stránkách obce (v sekci „aktuality“).
SLOVO STAROSTY

V minulém čísle Chbanských novin jsme upozorňovali na skutečnost, že se nejspíše nebude konat Reprezentační ples obce Chbany, který se plánoval na 21.3.2020. Ples se skutečně bohužel nekonal. Předpokládaný náhradní termín se plánuje na říjen 2020. Budeme doufat, že se uskuteční a
nebude se muset přeložit až na další rok.
Tímto připomínáme občanům, že od 1.5. začne opět tzv. letní vývoz popelnic, což znamená, že
popelnice budou vyváženy 1x za 14 dní v sudém týdnu. Uvedené se týká pouze popelnic, kde je
nastaven kombinovaný vývoz (v zimě 1xtýdně, v létě 1x14 dní). Ne jednou se stalo, že někomu
nebyla vyvezena popelnice. Pokud se vám toto stane, dejte nám hned v pondělí vědět. To, že nám
to řeknete za 14 dní, to my bohužel již reklamovat nemůžeme.
Dále bych chtěl připomenout občanům, že od 4.5.2020 dojde ke změně otevírací doby v obchodě
ve Chbanech. Obchod bude otevřen do 16. hodiny. Můžeme to nazvat sezónní otevírací dobou, která
by měla trvat do konce září.
V Pohostinství ve Chbanech je možnost si objednat jídlo s sebou a to vždy od pondělí do pátku
(mimo svátky). Vyzvednutí je možné od 10:30 do 14:00 hodin. Jídelní lístek je vždy zveřejněn na
www stránkách obce nebo fyzicky ve vitríně na pohostinství. Jídlo je možné si objednat u obsluhy
nebo na tel. čísle: 608 366 251. V tuto dobu je možné v pohostinství zakoupit s sebou i cigarety,
nanuky, cukrovinky, pivo plech a nealko. Po domluvě je možné si zakoupit v pohostinství i sud piva
– Budvar 33 (11°) a to 30l sud za 1.224,-Kč a 50l sud 1.990,-Kč (+ vratná záloha 1.000,-Kč na sud).
Objednávka sudů je možná na výše uvedeném čísle.
Závěrem bych vám hlavně všem chtěl popřát zdraví a silné nervy v této nelehké době, co nás
postihla. Mohl bych celé noviny zahltit informacemi o koronaviru, ale myslím si, že toho máme
všichni už dost ze všech jiných médiích. Jsem rád, že se občané snaží dodržovat veškerá nařízení,
která jsou vyhlášena. Budu doufat, že v našem správním území to dáme „bez úhony“ a že toto vše
brzo skončí a život se nám vrátí do „normálu“. Chtěl bych tímto zároveň poděkovat našim občanům,
kteří šijí roušky a distribuují je mezi spoluobčany. Bohužel v tomto se stát o nás nepostaral, ale
zaplať pánbůh, že lidská solidárnost dokáže divy 
Za kolektiv naše úřadu Vám přejeme poklidné prožití velikonočních svátků. Letošní velikonoční
svátky nebudou jako všechny předchozí, to už je jisté. Podle současných opatření koledování v pondělí možné není. Tak si aspoň v kruhu rodinném užijme prodloužený víkend.
Jiří Hoření, starosta obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHBANY, OKRES CHOMUTOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Od listopadu v naší škole cca. jednou měsíčně probíhá sportovní kroužek pro školní i školkové
děti, který vede paní Denisa Ilčíková (teď samozřejmě bohužel neprobíhá). Děti si tuto činnost celkem oblíbily a vždy se těší na hodinku, ve které nejen že tancují a cvičí, co Denča předvádí, ale
mají i možnost se samy předvést např. v předtančení, cvičení nebo si jen tak zazpívat do mikrofonu
k oblíbené písničce, která zní z reproboxu - mikrofony právě pro tuto možnost zakoupila škola.
Každý, kdo splní hodinu tzv. " Misi" obdrží obrázek (pokaždé jiný) a po splnění všech misí budou
děti odměněny.
Děti s Denčou také diskutují na téma spojená s určitým obdobím a opět je možnost projevit se
před ostatními, nebát se, nestydět se říct stůj názor a získat více sebedůvěry, což je i myšlenka
sportovního kroužku.

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych poděkovala rodině Sýkorových ze Soběsuk za finanční dar pro naši školu.
„Děkujeme a velmi si ceníme, že jste věnovali částku z finančního daru v rámci zmírnění dopadu
těžby štěrkopísků. Využijeme ji pro školní zahradu a pro rozvoj environmentální výuky na naší
škole.“
Jiřina Kříčková (ředitelka školy)
Chbanské noviny
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