C h b a n s ké n ov i ny

5/2020 – 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).
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.
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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
1/2020
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

Datum nálezu
13.1.2020
14.2.2020

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
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 31.5.2020) 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!!!
V 1. čtvrtletí 2020 bylo vyseparováno 4,24 tun papírových obalů, 3,544 + 0,490 (pytle) tun plastových obalů, 3,049 tun skleněných obalů a 0,110 tun kompozitních obalů.
Dne 30.5.2020 proběhne sběrová sobota ve Chbanech. Přesný rozpis je uveden v letáku na konci
Chbanských novin.
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 27.04.2020 do dne 27.05.2020 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. 1087966/20/250011460-505479 a 1087967/20/2500-11460-505479, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřiChbanské noviny
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hlášeným 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 2020.
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
RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Domácí pampeliškový med
(čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 400ks květů pampelišek, 2 citrony, 2l
vody, 2kg cukru krystalu.
Pampelišky lehce propláchneme. Dáme do
většího hrnce, přidáme i s kůrou na kolečka nakrájené, vypeckované, důkladně omyté citrony, zalijeme 2l vody a dáme cca 30 min vařit. Povařené
pampelišky necháme 24 hodin při pokojové teplotě vyluhovat.
Druhý den scedíme přes plátno a vymačkáme
zbylou šťávu. Přidáme 2 kg cukru a vaříme na mírném ohni cca 2 hodiny.
Správnou hustotu medu zkoušíme tak, že kápneme na talířek a po vystydnutí zjistíme konzistenci. Čím déle med vaříme, tím je hustější.
Poté vařící med plníme do zavařovacích sklenic, důkladně zavíčkujeme a necháme dnem vzhůru
vystydnout. Med je vhodný jak do čaje, tak na chleba s máslem. Dobrou chuť.
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:
- SČVK a.s. – Porovnání všech položek výpočtu cen vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce,
- Veterinární středisko Kadaň – Očkování psů proti vzteklině v roce 2020,
- MěÚ Kadaň, odbor dopravy – Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška): stanovení místní
úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Poláky,
- MěÚ Kadaň, odbor dopravy – Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška): stanovení místní
úpravy provozu na pozemní komunikaci mezi obcemi Čejkovice a Sedčice,
- Finanční úřad pro Ústecký kraj – Veřejná vyhláška (daň z nemovitých věcí na rok 2020),
- 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).
Chbanské noviny
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace, pořádá zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 – 2021. Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti
dítěte. Podání žádosti je možné od 1.5.2020 do 31.5.2020. 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

Jak již bylo avizováno na stránkách obce a na úředních deskách, od 20. dubna 2020 jsou opět
obnoveny v plném rozsahu úřední hodiny na Obecním úřadě ve Chbanech za předpokladu dodržení
hygienických opatření. Úřední dny jsou pondělí a středa v čase 7:30-11:30 a 12:30-17:00 (v úterý,
ve čtvrtek a v pátek pro veřejnost pouze po telefonické domluvě na 474 392 022). Vstup do budovy
povolen jen se zakrytými ústy a nosem. Do místnosti vstupovat jednotlivě, na chodbě dodržovat
odstup mezi osobami alespoň 2 metry (zbytečně se na chodbě neshlukovat). Je doporučena dezinfekce při vstupu do kanceláře a při odchodu.
Od 22.4.2020 jsou na Poště Partner Chbany vydávány jednorázové roušky občanům naší obce.
Roušky jsou určeny především seniorům na požádání v přiměřených počtech. Roušky nejsou tedy
vhazovány do schránek, jak bylo sdělováno v médiích, ale jsou k dispozici na poštách.
Od 11. května 2020 je prozatím otevřena předzahrádka v Pohostinství ve Chbanech a to od 10:30
hodin do 20:00 hodin. Stále je možnost si objednat jídlo s sebou, výdej jídel probíhá od 10:30 hodin
do 18:00 hodin. V Pohostinství v Polákách se prozatím otevře předzahrádka v pátek a v sobotu od
12:00 hodin do 20:00 hodin. Budeme doufat, že od 25. května 2020 budou moci být dle plánu otevřeny i vnitřní prostory v pohostinstvích.
Obec i letos žádala společnost ČEPS, a.s. o poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,-Kč. Tentokrát požadovala částku na zajištění herních cvičících prvků pro seniory, které by byly umístěny
na hřiště v obci Chbany. S radostí Vám můžeme oznámit, že obec Chbany finanční dar obdržela.
Budeme doufat, že do léta se nám podaří prvky ve Chbanech umístit.
Na základě častých dotazů opakovaně připomínáme, že od 1.5. začal letní vývoz popelnic na
komunální odpad. Změna se týká hlavně vývozu popelnic u rodinných domů, kde jsou trvale hlášeny pouze 1-2 osoby. Jim bude popelnice vyvážena vždy 1x 14 dní – sudý týden.
Opakovaně připomínám občanům, že od 4.5.2020 došlo ke změně otevírací doby v obchodě ve
Chbanech. Obchod je otevřen do 16. hodiny. Můžeme to nazvat sezónní otevírací dobou, která by
měla trvat do konce září. Změna je hlavně z důvodu sezónního nakupování ze strany chatařů a návštěvníků přehrady.
Závěrem bych sdělil informace k pouti v obci Poláky, která by se měla letos konat dne 15.8.2020.
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 31.7.2020. Zatím jedeme
v režimu, že pouť se konat bude.
Jiří Hoření, starosta obce
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SBĚROVÁ SOBOTA V OBCI CHBANY, PŘESKAKY, ROZTYLY, SOBĚSUKY,
VIKLETICE, VADKOVICE, MALÉ KRHOVICE, POLÁKY, HOŘENICE

Ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. bude v naší obci dne 30.5.2020 provedena
sběrová sobota objemného, nebezpečného odpadu a elektroodpadu PRO MÍSTNÍ OBČANY a
CHATAŘE se zaměřením na tyto druhy odpadu.
Objemný odpad:
kovový šrot, koberce, nábytek, apod. (NE PNEUMATIKY!!!!)…
Nebezpečný odpad:
nádoby od barev a olejů, zářivky, znečištěné textilie od olejů, olejové filtry, oleje, barvy, olověné
akumulátory ...
Elektroodpad:
lednice a televizory (prosíme o kompletnost zařízení), drobné domácí elektrozařízení …
HODINA
STANOVIŠTĚ
8,00 – 8,15
Chbany
stanoviště č.1 – u čp. 29
8,20 – 8,30
Chbany
stanoviště č.2 – u hasičárny
8,35 – 8,55
Chbany
stanoviště č.3 – u rybníka (staré Chbany)
9,05 – 9,15
Přeskaky
stanoviště č.4 - náves
Roztyly
stanoviště č.5 – nad kapličkou
9,30 – 9,50
Soběsuky
stanoviště č.6 – u prasečáku
10,00 – 10,15 Vikletice
stanoviště č.7 – na parkovišti proti camp Piraňa
Vikletice
stanoviště č.8 – na návsi
Vadkovice
stanoviště č.9 – u nádrže
10,25 – 11,05
Vadkovice
stanoviště č.10 - parkoviště
11,15 – 11,25 Malé Krhovice stanoviště č.11 – na návsi
11,35 – 12,20 Poláky
stanoviště č.12 – na návsi
12,30 – 12,40 Hořenice
stanoviště č.13 – u rozboče
Sběrová sobota se netýká podnikatelů a právnických osob, které mají povinnost zneškodňovat odpady dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.
Odpad bude předáván „z ruky do ruky“. Časy dojezdu jsou orientační, záleží na množství
odpadu (ze stanovišť se nebude odjíždět dříve, než je zde uvedeno).

RESPEKTUJTE UVEDENÉ POKYNY A NEVYTVÁŘEJTE NÁM SKLÁDKY ODPADU DOPŘEDU!!!
!!! Nezapomeňte na hygienická opatření – zakrytá ústa a nos!!!
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DĚTSKÝ DEN VE CHBANECH

Jak jsme již avizovali v 6/2019 čísle Chbanských novin, návštěvnost dětského dne je
rok od roku nižší, proto se uvažovalo akci spojit s dětským dnem ve škole, aby nebyla
zcela zrušena.

Proto bychom vás tímto chtěli ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Chbany pozvat na
oslavu mezinárodního dne dětí, který se bude konat
dne 1.6.2020 (pondělí) od 14:00 hodin do 17:00 hodin.
Pokud bude hezké počasí, akce se bude konat na školním hřišti. Pokud ne, akce by se
konala v budově školy.
Pro děti je připraveno malování na obličej, soutěže a doprovodný program s animátorem. Pro děti jsou připraveny balíčky se sladkostmi.
Srdečně vás tímto zveme.
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