C h b a n s ké n ov i ny

5/2021 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
OZNÁMENÍ

Tímto oznamujeme občanům, že dne 24.5.2021 (pondělí) bude Obecní úřad ve Chbanech
pro veřejnost otevřen pouze od 7:30 hodin do 11:00 hodin. Od 11:01 hodin do 17:00 hodin bude
úřad uzavřen!!! Děkujeme za pochopení.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech
územních pracovištích Finančního úřadu pro Ústecký kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České
republiky – www.financnisprava.cz) ve dnech: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 995893/21/2500-11460505479, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora
uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č. 1 pokynu Generálního
finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech
a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 7/2019 a na
internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.
Ing. Miroslava Dvořáková, vedoucí oddělení
UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již rok 2021, proto připomínáme splatnost některých poplatků. Poplatek za psa byl
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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OBECNÍ KNIHOVNA VE CHBANECH

Jak jsme již psali v 3/2021 Chbanských novin, obecní knihovna byla přesunuta z budovy školy
do budovy obecního úřadu. Knižní fond byl z části zachován a nadále bude fungovat výměnný program s Chomutovskou knihovnou.
Knihovna se nachází v 1. patře Obecního úřadu ve
Chbanech a vstupuje se do ní přes kanceláře úřadu.
Pro veřejnost bude knihovna otevřena v úřední dny,
tedy v pondělí a ve středu od 8:00 hodin do 17:00 hodin (polední přestávka od 11:30 do 12:30 hodin).
Knihovní fond bude mít na starost místostarostka
obce – paní Irena Kobzová.
Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát
každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže
dodržovat knihovní řád knihovny. Při zápisu uživatel
předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15
let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce. Registrační poplatek je u nás ZDARMA. Budeme rádi, když se přijdete do naší knihovny
podívat a stanete se naším věrným čtenářem. Otevíráme od 17.5.2021.
RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na šťavnatý koláč s jablečným
tvarohem (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: těsto – 150g nahrubo nastrouhaných jablek, 4 vejce, 150g cukru krupice, 1dl oleje,
citrónová kůra či skořice dle chuti, 200g polohrubé mouky, prášek do pečiva nebo do perníku, náplň
– 250g měkkého tvarohu, 250g jablek na kostičky pokrájených, cukr krupice dle chuti, 1 lžíce vanilkového pudinku (sypký), na vymazání – máslo, hrubá mouka.
Nastrouhaná jablka v míse smícháme se
žloutky a cukrem. Dochutíme skořicí nebo citrónovou kůrou, případně obojím. Vmícháme olej, polohrubou mouku s kypřidlem a nakonec i tuhý sníh z
bílků.
Těsto nalijeme do máslem vymazané a hrubou moukou vysypané koláčové či dortové formy
(33 cm) nebo pekáče a poklademe hromádkami
jablečného tvarohu (umíchaným z oslazeného tvarohu s pudinkem, do kterého vmícháme drobně pokrájená jablka). Tvaroh sladíme dle sladkosti / kyselosti jablek a též ho můžeme dochutit citrónovou
kůrou nebo skořicí.
Pečeme v předehřáté troubě (lze i v remosce) na 170 stupňů cca 30 minut. Vyzkoušíme špejlí,
zda těsto nelepí. Koláč necháme po upečení zchladnout, pak nakrájíme a podáváme. Před podáváním můžeme posypat moučkovým cukrem. Dobrou chuť.
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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 30.5.2021) 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).
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: Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (k.ú. Chbany),
- Obec Chbany: Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Chbany dne 20.5.2021,
- Ministerstvo obrany: Veřejná vyhláška (opatření obecné povahy) – Ochranné pásmo leteckého
pozemního zařízení – radiolokátor Hrušovany,
- Mikroregion Nechranicko: Návrh závěrečného účtu za rok 2020,
- SČVK a.s.: Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2020,
- Finanční úřad: Veřejná vyhláška (daň z nemovitých věc na rok 2021),
- Město Kadaň: Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) – konání cyklistické části závodu Hopman triatlon 2021 dne 3.7.2021 od 12:00 hodin do 15:30 hodin na silnicích č. II/225, III/22512 a
III/2253,
- 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).
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NOC KOSTELŮ

Dne 28.5.2021 od 16:30 hodin

proběhne v rámci „ NOCI KOSTELŮ“ v kapli SV. ANNY ve
Vikleticích koncert skupiny SILENCIUM 24.
Koncert se uskuteční v souladu s hygienickými podmínkami k pandemické situaci, tedy s omezeným počtem účastníků. Za pořadatele Václava Blatová
Redakce uvádí: Noc kostelů je večerem, který otevírá
vzácná posvátná místa v celé naší zemi. Je ale také vázán
na celé dědictví židovsko-křesťanské kultury a především
víry. Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička
Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný
biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to Žalm 104,20: „Přivádíš tmu, noc se
snese, celý les se hemží zvěří.“
Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 500 kostelů a modliteben.
Čerpáno: www.nockostelu.cz

SLOVO STAROSTY

Jak jsme informovali v minulém čísle novin, v obci Vadkovice byla vytvořena tzv. odpočinková
zóna. Prozatím je zde umístěn lavicový set, odpadkový koš a stojan na kola. Začátkem měsíce července zde bude umístěn pingpongový stůl. Další rozšíření této odpočinkové zóny je naplánováno
na příští rok.
Před obchodem v obci Chbany je od 11.5.2021 umístěn box Zásilkovny. Box je volně přístupný
24 hodin denně, 7 dní v týdnů. Všichni, kteří objednávají přes internet a činí platby předem, mohou
této služby již plně využívat.
Bohužel ani obci Chbany se po zimě nevyhnuly neduhy na komunikacích. V nejbližších dnech
dojde k opravě komunikace v obci Hořenice (propadlá komunikace nad vodovodem), v obci Přeskaky (komunikace u odvodňovacího žlabu včetně jeho výměny), ve Chbanech (propadlý asfalt
před ZŠ a MŠ Chbany) a v obci Poláky (zlepšení poloměru otáčení na komunikaci před bytovkami).
Případné další neduhy na komunikacích budou opravovány dle naléhavosti.
Závěrem bych sdělil informace k pouti v obci Poláky, která by se měla letos konat dne
14.8.2021. To, jestli se pouť bude nebo nebude konat, záleží na aktuální situaci v rámci koronaviru
v ČR. Pouť je plánovaná až za 3 měsíce, de facto se situace mění každým dnem, tak nemá smysl ji
rušit již nyní, když je vše na ni připraveno. Rozhodující stanovisko bude vydáno cca. do 31.7.2021.
Zatím jedeme v režimu, že pouť se konat bude.
Jiří Hoření, starosta obce
Informace o periodiku: Chbanské noviny, periodicita: 12x ročně, místo vydávání: Chbany, číslo: 5/2021, vydáno dne: 13.5.2021.
Redakce: Jiří Hoření, Irena Kobzová, Naděžda Chomová, Vladimíra Němcová.
Vydavatel: Obec Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany, IČ: 00261882, tel: 474 392 022, fax: 474 392 986, e-mail: obec@chbany.cz, www.chbany.cz.
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Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah článku, za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
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STRÁNKA ŠKOLY
DEN ZEMĚ 22.4.2021

Tak jako každý rok, i letos jsme se zapojili do mezinárodní akce Den Země, abychom pomohli
naší planetě ke kráse a zdraví.
Malí i velcí v naší škole uklízeli odpadky podél silnic, v lesíku před pískovnou, na travnatých
místech vesnice, okolo kotelny. Vybavili jsme se ochrannými pomůckami a informacemi o bezpečnosti.
Pro děti je to velmi důležitý výchovný prvek a odpadky už nám nikde nebudou přebývat.
Za všechny Hana Kučerová

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA
Naše mateřská škola se zapojila do celonárodní akce SE SOKOLEM DO ŽIVOTA. Děti plnily
během roku sportovní i vědomostní úkoly, cvičily se v důslednosti, pohotovosti i rychlosti, s různým nářadím i náčiním, kreslily i doplňovaly. Do úkolů jsme zapojili i rodiče. Za dokončené úkoly
se odměňovaly samolepkami do sešitu. Přesto, že nás koronavirus trochu zpozdil, všechny úkoly
do konce roku splníme. Ale hlavní je, že děti cvičení baví a prospívá jejich
zdraví.
Hana Kučerová
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Pálení čarodějnic v naší škole
V pátek 30. dubna se do naší školy nevypravili jako v jiné všední ráno žáci, ale začali se sem
stahovat čarodějnice, čarodějové, kouzelníci a jiné čarodějné bytosti.
Noc z 30. dubna na 1. května je významným datem. Nachází se v kalendáři přesně mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem a už od nepaměti jí proto byla připisována magická síla. Také
Keltové v tento čas slavili jeden ze svých nejvýznamnějších svátků – Beltine, jímž pro ně začínalo
kalendářní léto a s ním festival radosti a života.
Radostí a životem bylo prostoupené i naše dopoledne ve škole i školce. Děti měly možnost užít
si čarodějnické soutěže a na konci došlo i na pálení čarodějnice.
Původně byla tato akce plánována i společně s rodiči a dalšími přáteli, ale bohužel současná pandemická situace nám to stále neumožňuje. Budeme tedy doufat, že příští rok se situace zlepší a my
budeme moci opravdu zažít i magický večer s čarodějnicemi.
Za kolektiv naší školy vás zdraví čarodějnice Nosalína (alias Jiřina Kříčková)
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