C h b a n s ké n ov i ny

6/2021 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
OZNÁMENÍ

Tímto oznamujeme občanům, že dne 21.6.2021 (pondělí) bude Obecní úřad ve Chbanech
pro veřejnost otevřen pouze od 12:30 hodin do 17:00 hodin (od 07:00 hodin do 12:30 hodin bude
úřad uzavřen). Dne 7.7.2021 (středa) bude Obecní úřad ve Chbanech uzavřen zcela. Děkujeme
za pochopení.
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ VE CHBANECH DNE 1.6.2021

Dne 1.6.2021 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 animátory. Děti za účast v soutěžích obdržely balíček.
Tímto bychom chtěli poděkovat společnostem Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. a Pol-Agro s.r.o. za poskytnutí finančních
darů na tuto akci. DĚKUJEME.
Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat celému kolektivu školy, který
se aktivně podílel na průběhu akce. Jsme rádi, že spolupráce se školou
funguje a že společnými silami se snažíme udržet tradici oslavy Mezinárodního dne dětí.
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) byl 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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VÝSLEDKY SYSTÉMU EKO-KOM ZA ROK 2020

Dovolujeme si vás informovat o množství odpadu, který naše obec vytřídila v roce 2020 a předala k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které naše obec obdržela od
společnosti EKO-KOM, a.s.
rok 2020
tuny
částka
1. kvartál
11,433
36.923,50
2. kvartál
16,970
55.199,00
3. kvartál
16,976
49.755,50
4. kvartál
16,804
53.695,50
CELKEM*
62,183
195.573,50
* Celkem v roce 2019: 56,406tun, 191.669,50Kč.

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. – 59,696 tun a úspora energie – 1 592 962 MJ.
V roce 2020 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
22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje více než 344 tisíc domácností.
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.
RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na hovězí Stroganov se žampióny (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 700g hovězí svíčkové nebo roštěnce, sůl a pepř, 1 cibule, kousek másla, 50g nakládaných okurek, 200g žampiónů, lžíce protlaku, lžička
hořčice, 100ml červeného vína, 200ml vývaru, 3
lžíce kysané smetany.
Na másle zpěníme cibuli nakrájenou na kolečka, pak přidáme na nudličky nakrájené maso.
Osolíme, opepříme a orestujeme, podlijeme vínem,
přidáme nakrájené žampióny, okurky, protlak, vývar
a po odpaření alkoholu dusíme pod pokličkou doměkka. Nakonec vmícháme kysanou smetanu. Podáváme s bramborovými hranolky, kroketami nebo s
rýží. 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 27.6.2021) 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!!!
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Kino Hvězda Kadaň, dne 18.6.2021 od 20:00 hodin: Bábovky - Příběhy hrdinů Bábovek nám
ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací,
náhodami, nenávistí nebo láskou. Jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi
nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná
každý z nás. Přístupné od 12 let. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, od 24.6.2021 do 27.6.2021 a dne 30.6.2021 od 20:00 hodin: Matky - Čtyři
nejlepší kamarádky jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy
a sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Sára má hezký
zadek, a tak ho začala fotit a žít ve světě sociálních sítí. Jako úplně čerstvá matka se chystá napsat
knihu, ale představovala si to celé nějak jednodušší. Hedvika žije tak trochu ve zlaté kleci, její manžel workoholik moc doma není, a tak není divu, že ji okouzlí mladý zpěvák David. Zuzana je po
rozchodu s Kamilem bez peněz, prostě upracovaná a uhoněná matka dvou sígrů. Zato Eliška má
skvělého kluka, nesnesitelné rodiče, je těhotná a je jí špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají jedna
druhou. Přístupné od 12 let. Vstupné: 130,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 26.6.2021 od 21:30 hodin: George Bizet: CARMEN - Toto mistrovské
dílo neustále fascinuje nádhernou barevností orchestru, strhující dramatičností i úžasnými áriemi.
Libretisté Henri Meilhac a Ludovic Halévy se inspirovali rozsáhlou novelou Prospera Meriméea –
příběhem hrdé a sebevědomé femme fatale, rafinovaně předvádějící svou ženskost a smyslnost, jejíž
svádění dohání hodného muže k pozvolnému úpadku. Vášně převedené Bizetem tak mistrně do
tónů dávají lehce zapomenout, že skutečně „svobodná“ láska, jak ji se smrtícím účinkem požaduje
hlavní hrdinka, nemůže existovat. Vstupné: od 550,-Kč (předprodej již probíhá).
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 Letní kino Žatec, dne 27.6.2021 od 20:00 hodin: Jarek Nohavica - Sólový recitál jednoho z
našich nejznámějších písničkářů s kytarou a heligonkou sestavený nejen ze známých písní, ale i z
aktuálních novinek z nového autorského alba Máma mi dala na krk klíč. Fanouškové Jarka Nohavici
si již určitě zvykli, že jeho koncerty jsou samé překvapení, a vždy naprosto nově dramaturgicky
sestavené a rozhodně se mají na co těšit! Na současných koncertech Jarka doprovází na akordeon a
piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski a na perkuse a bicí Pavel Plánka z Plzně.
Vstupné: 550,-Kč (předprodej již probíhá).
 Františkánské zahrady Kadaň, dne 30.6.2021 od 19:00 hodin: Bára Poláková - Bára Poláková
sklízí úspěch především svými originálními texty, v nichž si na nic nehraje a zhudebňuje hlavně
situace z každodenního života, s nimiž se mnoho z nás dokáže ztotožnit. Mezi její nejúspěšnější
písně patří singl Sami, který nahrála s Davidem Kollerem, ale také Kráva nebo hit Nafrněná. Přijďte
si Báru poslechnout naživo, nebudete litovat! Vstupné: 280,-Kč (předprodej již probíhá).
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

Popis nálezu

1/2021 PES - nejspíše kříženec labradorský retrívr a stafordšírský terier,
věk: asi 10 -12 měsíců),
váha při příjmu: 34kg,
v kohoutku cca. 61 cm,
čipovaný, ale neregistrovaný

Místo
nálezu
Chbany

Datum nálezu

Vyzvednutí
nálezu
nejpozději
do:
14.6.2021 – předán obci 14.10.2021
12.6.2021 - nalezen

Pes je umístěn v Útulku Jimlín, Jimlín 242, 440 01 Louny (evidenční číslo 6366)
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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: Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Přeskaky,
- Obec Chbany: Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Chbany dne 23.6.2021,
- Obec Chbany: Návrh závěrečného účtu obce Chbany za rok 2020,
- Obec Chbany: Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 14.6.2021,
- Ústecký kraj: Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2020,
- Ústecký kraj: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022-2026,
- Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška – oznámené o návrzích opatření obecné povahy a
výzva k uplatnění připomínek (národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje),
- Mikroregion Nechranicko: Návrh závěrečného účtu za rok 2020,
- Exekutorský úřad Kolín: Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu (k.ú. Vadkovice),
- 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

V nadcházejícím období nás v našem správním území čekají menší dopravní „komplikace“.
V období od 15.6.2021 do 29.10.2021 budou v obci Chbany probíhat stavební práce při rekonstrukci sítě NN. V obci bude přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - např. snížena
rychlost, některé úseky budou vyznačeny značením „zákaz vjezdu“ a některé stávající dopravní
značky budou zakryty. Nejspíše nastane velký problém s parkováním kolem budovy úřadu – buďte
v tomto ohledu ohleduplní a hlavně neblokujte svými odstavenými vozy průjezdy kolem úřadu.
Dbejte proto zvýšené opatrnosti při projíždění obcí.
Dne 3.7.2021 (sobota) se v našem správním území koná Hopman triatlon 2021. Cyklistická část
závodu bude probíhat na silnicích po okružní trase Vikletice – Chbany – Vikletice (v časovém intervalu od 12:00 hodin do 15:30 hodin). Dopravní značení bude umístěno vždy cca. 200 m před
jednotlivými křižovatkami na trase závodu (nejvyšší dovolená rychlost 70, 50, 30 + informace „pozor závod“). Provoz na křižovatkách a odbočkách na trase závodu bude řízen řádně poučenými a
vybavenými pořadateli. Dbejte proto v tento den zvýšené opatrnosti na silnicích v našem správním
území.
Od 19.7.2021 do 20.8.2021 bude probíhat rekonstrukce silničního propustku na komunikaci
III/22520 v úseku Sedčice. Mezi obcemi Čejkovice a Sedčice bude úplná uzavírka. Objízdná trasa
povede přes naše správní území (libědická křižovatka u Malých Krhovic), proto očekávejte zvýšenou koncentraci aut na této křižovatce.
Jak jsme již informovali v minulém čísle Chbanských novin, Na Obecním úřadě ve Chbanech
byla od 17.5.2021 otevřena knihovna. Knihovna se nachází v 1. patře Obecního úřadu ve Chbanech
a vstupuje se do ní přes kanceláře úřadu. Pro veřejnost je 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
je ve spolupráci s Chomutovskou knihovnou obnovován a funguje výměnný program. Nyní
v červnu byly dovezené nové knihy k výpůjčce. Budeme rádi, když se přijdete do naší knihovny
podívat a stanete se naším věrným čtenářem.
Chbanské noviny
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Jak jsme již informovali v minulých číslech novin, obec letos
požádala společnost ČEPS, a.s. o poskytnutí finančního daru ve
výši 50.000,-Kč na workoutové prvky, které by ráda umístila na
hřiště ve Chbanech. Dar obci poskytnut byl, proto v měsíci
květnu byly prvky instalovány. Workout je trvale instalované
volně přístupné fitness zařízení, na němž nebo s nímž může uživatel bez dohledu nebo s cizí pomocí provádět sportovní činnost
s cílem udržovat nebo zdokonalovat fyzické a duševní schopnosti. Dle normy smí zařízení užívat osoby s minimální výškou
140 cm a maximální hmotností 120 kg. Necvičícím osobám je
zakázán vstup do vzdálenosti 2 m od uživatele. Při cvičení je
nutné řídit se pokyny uvedenými v návodech umístěných na zařízeních. Cvičení se má provádět pomalu a plynule. Při přílišné
zátěži se mohou objevit fyzické problémy. Zařízení nepoužívejte, pokud je povrch namrzlý, kluzký, rozpálený nebo je-li zařízení viditelně poškozeno. Obec Chbany tímto děkuje společnosti ČEPS, a.s. za poskytnutí finančního daru.
V období od 21.6.2021 do 25.6.2021 bude v obci Chbany přerušena dodávka teplé vody. Důvodem je skutečnost, že v kotelně bude prováděno chemické čištění nádob na vodu. Dále budou probíhat práce na patách bytových domů. Zde budou instalovány nové vyvažovací ventily + uzávěry a
doufáme, že se tím konečně vyřeší problém s dodávkou teplé vody v čp. 28 a v čp. 30.
Chtěl bych 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
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
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C h b a n s ké n ov i ny
STRÁNKA ŠKOLY
DEN DĚTÍ

Na 1. června jsme se všichni těšili. Děti na soutěže, my dospělí na radost dětí při zdolávání úkolů.
A pak ještě na program, který pro nás připravili animátoři. Tento program proběhl pod záštitou obce
a finančních darů ze strany Severočeských pískoven a štěrkoven s.r.o. a Pol-Agro s.r.o.
Děti soutěžily v 8 disciplínách, sledovali jsme kouzelníka, žongléra, zpívali jsme pohádkové
písničky, školáci předvedli svoje taneční vystoupení a všechny děti měly pomalovaný obličej motýly, pavouky, kytkami apod.
Počasí nám přálo, takže jsme si to všichni užili. Balíčky, které si děti odnášely domů, jim snad
udělaly radost. Jen nevíme, jak byli spokojeni rodiče, nikdo nic neřekl...

PODĚKOVÁNÍ
Všechny nás vždy potěší, když se podaří ve škole něco zlepšit. A není to jen z prostředků školy.
Děkujeme na tomto místě manželům Sýkorovým ze Soběsuk, kteří poskytli naší škole finanční dar
5 000,-Kč. Tuto částku využijeme na zahradní nábytek pro děti a žáky naší školy. V červenci by
měl být zrealizován projekt "Učíme se přírodě při ZŠ Chbany", kdy v rámci tohoto projektu přibude
na školní zahradě altán, a právě do něj bude potřeba zakoupit lavičky a stolky. Mnohokrát DĚKUJEME:-)
Děti, žáci a kolektiv pracovníků Základní školy a Mateřské školy Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace
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C h b a n s ké n ov i ny
MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - STAVITELÉ MĚSTA
Dne 10.6. se ve škole uskutečnilo projektové dopoledne na téma Stavitelé města. Paní lektorka
seznámila žáky s druhy map, jak v mapě vyhledávat, stavěli podle návodu své město, poznávali
piktogramy, zkusili si práci piktografa a na závěr byl pro žáky připraven program na školní zahradě,
kde za každou disciplínu sbíraly kostičky lega v barvě svého týmu, které následně použili, jako
peníze na nákup budov. Na konci si každý žák odnesl diplom.

PYŽAMOVÝ DEN VE ŠKOLE
Dne 11. 6. proběhl u nás ve škole první Pyžamový den v rámci projektu Hrdá škola. Naším úkolem bylo přijít v pátek do školy v pyžamu. Někteří se těšili a už dlouho přemýšleli, v čem do školy
dorazí, jiní zase naopak zapomněli na svůj úkol. Ráno byla
Chbanská škola plná pyžam, někdo přišel i v onesie (kombinéze), a někteří s sebou měli i svého plyšáka. Děti si chválily,
jaké je to prima trávit celý den v pyžamu. Dokonce i přes velké
teplo jsme v pyžamech vydrželi celý den. Den jsme si náramně
užili.

Kolektiv pracovníků ZŠ Chbany.
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