C h b a n s ké n ov i ny

6/2020 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
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).
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ VE CHBANECH DNE 1.6.2020

Dne 1.6.2020 od 14:00 hodin se konala v obci Chbany ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace, oslava Mezinárodního dne dětí.
Akce se uskutečnila na dětském hřišti v areálu školy. Pro děti bylo připraveno malování na obličej, soutěže a doprovodný program s animátorkou.
Děti za účast v soutěžích obdržely balíček a mohly si odnést ze soutěží
nafukovací balónky.
Tímto bychom chtěli poděkovat společnosti Severočeské pískovny
a štěrkovny s r.o. za poskytnutí finančního daru na tuto akci a zároveň Iloně Chárové z Poláků, která nám darovala věcné dary pro náš
dětský den. DĚKUJEME.
Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat celému kolektivu školy, který
se aktivně podílel na průběhu této akce. Jsme rádi, že spolupráce se školou
funguje a že společnými silami se snažíme udržet tradici oslavy mezinárodního dne dětí, která v posledních letech měla nízkou návštěvnost.
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
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Datum nálezu
13.1.2020
14.2.2020

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
13.7.2020
14.8.2020.
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VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Dne 13. června 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
Sledujte případně www stránky obce a úřední desku, kdyby opět došlo ke změně.
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 28.6.2020) 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!!!
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VÝSLEDKY SYSTÉMU EKO-KOM ZA ROK 2019

Dovolujeme si vás informovat o množství odpadu, který naše obec vytřídila v roce 2019 a předala k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které naše obec obdržela od
společnosti EKO-KOM, a.s.
rok 2019
tuny
částka
1. kvartál
9,861
32.750,00Kč
2. kvartál
17,309
60.772,00Kč
3. kvartál
15,279
50.451,50Kč
4. kvartál
13,957
47.696,00Kč
CELKEM*
56,406
191.669,50Kč
* Celkem v roce 2018: 52,184tun, 173.530,00Kč.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních
odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení
životního prostředí a snížení “uhlíkové stopy“ (Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových
plynů. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. Nejčastěji je ale používána ve spojitosti s výrobky
a definuje sumu všech skleníkových plynů, které byly vypuštěny při výrobě daného výrobku. Podobná charakteristika výrobků slouží k výběru toho, jehož výroba má nejmenší dopad na životní
prostředí. Jedná se tedy o ukazatel zatížení na životní prostředí, který je odvozen od celkového ekologického otisku, obvykle bývá vyjadřována v ekvivalentech CO2). Úspora, kterou jsme dosáhli,
představuje: emise CO2 ekv. – 61,005 tun a úspora energie – 1 748 714 MJ.
V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM v celé ČR uspořeno
21,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje více než 332 tisíc domácností.
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 922 540 tun CO2 ekvivalentu.
RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Brambory pečené s cibulí a
žampiony (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 500g brambor, 2 větší cibule, 200g malých žampionů, 1 stroužek utřeného česneku, 4 lžíce
oleje, lžička hořčice, ½ lžičky uzené papriky, sůl, pepř.
Brambory oloupeme a nakrájíme na větší kousky,
cibuli na proužky (ne moc tenké). Žampiony očistíme a
překrojíme na poloviny. Smícháme olej s hořčicí, paprikou, solí a pepřem do hladké emulze. Připravené
brambory s cibuli promícháme s ochuceným olejem a
necháme chvíli odpočinout.
Vše přesypeme na plech s pečícím papírem a dáme do
vyhřáté trouby na 200°C. Pečeme cca 15- 20 minut s
občasným promícháním. Po této době by brambory měly být částečně měkké, tak přidáme žampiony a vše promícháme. Dopečeme do úplného změknutí brambor. Podáváme ihned jako samostatný
pokrm třeba se salátem nebo jako přílohu k masu. 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:
- Obec Chbany: Návrh závěrečného účtu za rok 2019,
- Obec Chbany: Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Chbany dne 22.6.2020,
- Pol-Agro s.r.o.: Hlášení o použití přípravku na ochranu rostlin,
- Veterinární středisko Kadaň: Očkování psů proti vzteklině v roce 2020,
- MěÚ Kadaň, stavební úřad: Oznámení (ČEPS, a.s.) stavby pod názvem „HRA – rozšíření a rekonstrukce II. Etapa“,
- Ústecký kraj: Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2019,
- Mikroregion Nechranicko: Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Nechranicko za rok 2019,
- Obec Chbany: Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 23.3.2020,
- 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

Jak jste si někteří mohli povšimnout, v obci Poláky směr čistička byla umístěna nová dopravní
značka: dopravní svislé značení IZ 8a – zóna s dopravním omezením se symbolem dopravního značení „zákaz stání“. Tato značka byla umístěna se souhlasem Dopravního inspektorátu Chomutov a
na základě Opatření obecného povahy vydané Městským úřadem v Kadani. Obec uvedenou značku
nechala umístit z důvodu ochrany nové komunikace a zlepšení průjezdnosti v dané lokalitě. Jedná
se o oblast, kde jsou umístěna 3 stanoviště popelnic a již v minulosti obec přijímala časté stížnosti
na ztížený průjezd či kolizní situace. Stání není povoleno ani v zeleném pásu podél komunikace,
což by každý řidič měl vědět, že se na zeleni nemůže parkovat. Samozřejmě se nabízí otázka, kde
mají asi parkovat. Odpověď je snadná – na svých pozemcích! Sice chápeme, že si nechtějí „ničit“
své krásné trávníky, ale to v závěru nemusí být náš problém. My si pro změnu nechceme nechat
ničit naší komunikaci, kdy nás rekonstrukce stála 4 mil. Kč.
Jako každý rok, tak i letos bych chtěl opakovaně připomenout, že se blíží období prázdnin a děti
budou mít dostatek volného času. Rád bych touto cestou požádal rodiče, aby svým dětem zdůraznili
některé skutečnosti, které by mohly ohrozit jejich zdraví a život:
1) pravidla silničního provozu – přecházení přes silnici, jízda na kole (přilba), hraní míčových her
na komunikacích,
2) koupání – rybníky ve Chbanech a v pískovně nejsou určeny pro koupání veřejnosti, zejména
nejmladší děti se zde koupají bez dozoru dospělých!!!
3) vandalismus – poškozování cizího majetku a zeleně,
4) všeobecná bezpečnost – lezení dětí po stromech, do neznámých míst, hraní si s ohněm apod.
Závěrem bych také rád připomněl část z provozního řádu našich hřišť, jelikož často pozorujeme
jeho porušování. Vybavení a zařízení hřiště je určeno pro věkovou hranici od 3 do 15 let. Starší
osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající dozor a dohled nad
dětmi. Dětem mladším 6-ti let je vstup na dětské hřiště, užívání herních prvků a vybavení dětského
Chbanské noviny
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hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba. Na hřištích je zakázáno kouřit, konzumovat
alkohol a vstup se psy a jinými zvířaty.
Jiří Hoření, starosta obce
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHBANY, OKRES CHOMUTOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Ze zážitků školy

První červnové pondělní odpoledne se sešli děti i dospěláci v areálu školního hřiště, abychom
společně oslavili Den dětí.
Letos se slavilo trochu jinak, než bylo zvykem v uplynulých letech. Oslavu svátku MDD tentokráte připravila Obec
Chbany ve spolupráci s MŠ a ZŠ ve Chbanech.
Bylo moc príma, že po téměř 3 měsících nám „proticoronová opatření“ tuto akci nepřekazila 
Sluníčko zářilo nejen nad našimi hlavami, ale také v očích
malých i větších účastníků. Celým odpolednem nás provázel
hudební a taneční program s veselými průpovídkami i soutěžemi. Hned při vstupu každé dítě dostalo kartičku, na kterou si
zaznamenávalo své výkony z připravených soutěží. Krom
toho také u každé atrakce děti dostaly balónky, které jim viditelně ukazovaly, kolik už toho zvládly  Na konci jejich soutěživé cesty je čekala odměna v podobě balíčku s různými
zdravými dobrotami a také maličkostmi pro radost. Tímto bychom chtěli poděkovat především obci Chbany, která balíčky
a celý program financovala ve spolupráci se Severočeskými
pískovnami a štěrkovnami s.r.o. a také paní Iloně Chárové
z Poláků, od které jsme dostali sponzorsky drobné dárky. No
a jako bonus si mohly děti slavnostní atmosféru jejich svátku
zkrášlit malovaným obličejem, kdy si samy vybraly motiv,
který jim potom byl profesionálně namalován na jejich obličej. Věříme, že všichni odcházeli spokojení a radostně, což je největší odměna pro organizátory i účastníky.
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Do školních lavic jsme se vrátili 25. 5. 2020 a přesto, že procvičujeme učení, abychom byli chytří
a vzdělaní, tak nezapomínáme na to, aby každé učení bylo pro nás zábavou.
Proto jsme v úterý 9. 6. 2020 podnikli výpravu do sousední vesničky Přeskaky, kde nás čekala
exkurze do jezdecké stáje paní Lucie Hlaváčkové. Vyrazili jsme pěšky společně s malými „školkáčkami“. Skvěle zvládl každý žák ze školy pomoci malému kamarádovi z mateřské školy cestu po
silnici. Zopakovali jsme si pravidla silničního provozu, chování a pravidla ve skupině a spoustu
dalšího.

Někteří z nás poprvé poznali sousední vesničku, a že tak blízko svého domova mohou zažít něco
nového. Všichni se dozvěděli něco o koních, mohli si je pohladit, nakrmit je a dokonce se na ně
posadit a projet se v sedle na hřbetu živého koně.
Velké PODĚKOVÁNÍ patří p. Lucii Hlaváčkové, která se nám zcela zdarma a ve svém osobním
volnu trpělivě s úsměvem věnovala a tuto exkurzi nám umožnila.

Přejeme vám také hodně radosti a pěkné chvíle.
děti a žáci z MŠ a ZŠ Chbany + kolektiv pracovníků
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