C h b a n s ké n ov i ny

3/2021 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již rok 2021, proto připomínáme splatnost některých poplatků. Poplatek za psa je
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.

UZAVÍRKA NECHRANICKÉ HRÁZE

Od 23.3.2021 (úterý) do 26.3.2021 (pátek) vždy od 9:15 hodin do 14:00 hodin bude uzavřena
silnice na hrázi VD Nechranice. Objízdná trasa je navržena ve směru na Kadaň po silnicích II. tř. č.
568, 224 a 225. Trasa objížďky: odbočení ze silnice č. 568 na hráz VD – Tušimice – Kadaň ul.
Hřbitovní – ul. Rokelská – most přes Ohři – Rokle – Poláky – Vikletice odbočení na hráz VD –
Chbany.

INZERCE - PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell typu Arakauna a Dark Shell typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 -229,-Kč/ks.
Prodej: 31. března 2021, Chbany – u Obec. úřadu - 14.30 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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INFORMACE PRO CHOVATELÉ PSŮ

Od 1.1.2020 na základě veterinárního zákona byli majitelé psů povinni nechat své psy čipovat.
Většina osob nechala psy takto označit, ale již je nikde neregistrovala (nebo i registrovala, jen bohužel těch portálů je momentálně několik). Obec Chbany se proto rozhodla, že povede evidenci
čipovaných psů ve svém správním území a tento seznam čipů bude veřejně přístupný na stránkách
obce – www.chbany.cz . Na stránkách obce bude pouze uveden čip, ne vlastník psa a ani žádné další
informace o psovi (rasa, barva, velikost, apod.).
Pokud by došlo ke ztrátě psa, apod. a obec někdo kontaktoval, že je u nás čipové číslo evidováno,
obec sama bude kontaktovat vlastníka psa a předá případný kontakt dotazovaného. Obec nebude
třetím stranám poskytovat informace o vlastníkovi psa!!!
Pokud mají vlastníci psů ve správním území obce Chbany o tuto možnost zveřejnění zájem,
sdělte:
 Emailem na adresu byty@chbany.cz
 Telefonicky na čísle 474 392 022
 Poštou na adresu obec Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany
 Osobně na úřadě.
Tyto údaje:
 Jméno a příjmení vlastníka psa
 Adresu trvalého bydliště (pokud budete chtít, tak email či telefonní číslo)
 Číslo čipu psa.
VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Dne 1. května 2021 (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 400,-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 – 10:10
 Soběsuky 10:10 – 10:15
 Vikletice 10:20 – 10:30
 Vadkovice 10:35 – 10:50
 Malé Krhovice 10:55 – 11:05
 Poláky 11:10 – 11:25
 Hořenice 11:30 – 11:45
Veterinární středisko Kadaň, MVDr. Svatopluk Homola, veterinární lékař
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VLAJKA PRO TIBET – WWW.LUNGTA.CZ

Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu. Akce probíhá každý rok
10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů,
statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je
poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká
republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V roce 2020 se
k akci připojilo 844 obcí, měst, městských částí nebo krajů.
Stovky vlajek vlaje každoročně např. v Německu, Francii, Belgii,
Itálii a v dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně
Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu. 10. března 2021 jsme
si připomněli již 62. výročí tibetského povstání. Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších
symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí
až několikaleté tresty vězení.
RECEPTY

V

dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na podmáslový slaný závin
(čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 300g hladké mouky, 1 lžička soli, 1 lžička jedlé sody, 1 vejce, 50ml olivového oleje,
200-250ml vlažného podmáslí, náplň: 1 tvaroh z vaničky, 100g roztíratelného smetanového sýra,
100g šunky, špetka soli a pepře, tymián, vejce na potření.
Do misky vlijeme vlažné podmáslí a vmícháme jedlou sodu, soda se aktivuje a můžeme vmíchat vajíčko a olej. Do druhé mísy vsypeme prosátou
mouku, promícháme se solí a přilijeme podmáslí,
vše dobře propracujeme a necháme 20 minut těsto
odpočinout.
Zatím promícháme tvaroh se sýrem, přidáme sůl a
pepř, tymián. Šunku nakrájíme a necháme ji stranou.
Těsto rozdělíme na dva stejně velké díly a na jemně
pomoučeném vále každý díl rozválíme na obdélník.
Těsto potřeme náplní, posypeme nakrájenou šunkou
a zavineme. Oba záviny dáme na plech s pečícím papírem a potřeme vajíčkem. Propícháme špejlí a vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme na 190
st. dozlatova. Po vychladnutí nakrájíme. 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 28.3.2021) 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!!!
Dne 24.4.2021 proběhne sběrová sobota ve Chbanech. Přesný rozpis je uveden v letáku na konci
Chbanských novin.
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:
- Obec Chbany: Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Chbany dne 22.3.2021,
- Obec Chbany: Výběrové řízení na zaměstnance obce,
- 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).
PLATNOST ŘIDIČÁKŮ A TECHNICKÝCH PROHLÍDEK JE PRODLOUŽENA

Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10
měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské
unii ode dne jejich původní platnosti.
Prodloužení platnosti se týká zejména řidičských průkazů, pravidelných technických prohlídek,
průkazů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení
profesní způsobilosti o dalších 10 měsíců od konce jejich původní platnosti.
V případě potřeby lze řidičský průkaz stále vyměnit či absolvovat kontrolu technického stavu
v STK. Úřady či servisy uzavřeny nejsou. I přes uvedené možnosti Ministerstvo dopravy doporučuje, aby, pokud je to možné, řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku.
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PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZU JE PRODLOUŽENA

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu usnesením vlády České republiky v souvislosti s
epidemií nemoci covid-19, je opětovně prodlouženo uznávání neplatných občanských průkazů a
cestovních dokladů, u nichž skončila doba platnosti dnem 1. října 2020 a později, za účelem podání
žádosti o doklady a jejich převzetí do 30. dubna 2021. Platnost je prodloužena o 6 měsíců.
PŘIZNÁNÍ K DANI FYZICKÝCH OSOB

Klíčové datum pro podání daňového přiznání je, stejně jako každý rok, konec března. Poslední
březnový den je ze zákona nejpozdější možnost, kdy musí vaše daňové přiznání "ležet" na finančním úřadu. Existují čtyři výjimky, které vám mohou datum podání oddálit:
- Poplatník daně má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo poplatníkovo přiznání podává daňový poradce.
- Správce daně z objektivních důvodů sám prodloužil lhůtu pro podání přiznání.
- Třetí okolností je pak případ, kdy připadá 31. 3. na víkend nebo na svátek. Pak se daňové přiznání
podává v nejbližší pracovní den.
- Daňové přiznání podáváte elektronicky (novinka pro rok 2021).
V roce 2021 kvůli pandemii koronaviru vláda schválila prodloužení termínu o 1 měsíc, takže podávat daňové přiznání za rok 2020 se podává fyzicky až do pondělí 3. května 2021, elektronicky
pak do 1. června 2021.
Prodloužení termínu o 1 měsíc je způsobeno prodloužením lhůty, během níž budou prominuty
úroky z prodlení a pokuty za opožděné podání daňového přiznání.

SLOVO STAROSTY

Obec Chbany si nechala vypracovat dendrologický posudek dřevin v obci Chbany. Jednalo se o
posudek na 6 líp srdčitých, 1 lípa zelená, 2 javory mléče, 1 javor klen, 1 jasan ztepilý a 1 vrba bílá.
Tyto stromy se nacházejí v okolí základní školy (tedy mezi školou a dětským hřištěm), dále u školy
z boční strany, jedna lípa pak přímo na dětském hřišti a nakonec vícekmenný javor klen v křižovatce
na hlavní silnici. Obec si tento posudek nechala vypracovat z důvodu, že dřeviny jsou významnou
součástí veřejné zeleně centra obce, ale zároveň panuje oprávněná obava o bezpečnost občanů,
zejména dětí, protože dochází k pádům větví a lámání dřeva, zejména u vícekmenných lip. Bohužel
tento posudek nedopadl dobře pro stromy a všechny stromy jsou určeny k pokácení. Část stromů
bude pokácena do konce měsíce a zbytek až na podzim. Je nám sice této skutečnosti líto, na druhou
stranu bezpečnost je na prvním místě. Obec Chbany si po pokácení nechá zpracovat plán zahradním
architektem, který navrhne, jaké dřeviny zde máme vysázet. Poté bude učiněna náhradní výsadba.
Mnoho let se v budově školy nacházela obecní knihovna. Knihovna je již řadu let navštěvována
v minimálním počtu zájemců a díky nucenému zavírání knihoven či fungování přes výdejní okénka
(v rámci opatření proti covidu) v průběhu minulého roku, se stala pro obec knihovna ekonomicky
nákladná. Nicméně obec knihovnu nechce zcela zrušit, ale rozhodla se, že bude přesunuta do budovy obecního úřadu. Knižní fond bude z části stále zachován a nadále bude fungovat výměnný
program s Chomutovskou knihovnou. Knihovna by pak byla pro veřejnost otevřena v úřední dny,
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tedy v pondělí a ve středu od 7:30 hodin do 17:00 hodin (polední přestávka 11:30 – 12:30). O znovu
otevření knihovny budeme informovat.
Slezl nám sníh a bohužel všude je plno psých exkrementů. Upozorňujeme majitele psů, že jsou
povinni po svých psech uklízet. A dále upozorňujeme na skutečnost, že prostor kolem úřadu je
monitorován kamerovým systémem. Díky tomu mohou být tyto záběry postoupeny jako důkazní
materiál pro správní řízení. Doma v obýváku taky nenecháte umístěný exkrement, tak proč jinde
ano. Samozřejmě slušným pejskařům děkujeme, že po svých psech uklízejí.
Na stránkách obce byl nově umístěn banner společnosti ČEZ Distribuce, který informuje o plánovaných odstávkách elektřiny ve správním území obce Chbany. Nadále platí pro občany možnost
se přihlásit k odebírání novinek na těchto stránkách. Pokud se totiž v obci něco děje, je to první
místo, kde to je ze strany obce zveřejněno, a díky odběru novinek můžete být o těchto změnách
informováni mezi prvními.
Dnes a denně snad odevšad na nás „útočí“ informace ohledně koronaviru. Věřím, že pro každého
je tato skutečnost nepříjemná a pro nás to není jiné. Může nastat situace (bohužel u nás i nastala),
že jsou zaměstnanci obce v karanténě či izolaci. Jsme malý kolektiv zaměstnanců, proto když např.
onemocní uklízečka nebo kuchařka, či úředník, není za ně zástup. Z toho důvodu pak nejsou např.
uklizené vchody, nefunguje výdejní okénko v pohostinství, je uzavřený úřad, atd. Naší povinností
jako zaměstnavatele je ta, že pokud je náš zaměstnanec vystaven kontaktu s pozitivní osobou, je
z naší strany poslán okamžitě do „karantény“ a požadujeme, aby kontaktoval svého praktického
lékaře (nečekal na hygienu) a objednal se na PCR test. Tyto situace někdy vznikají ze dne na den.
Proto prosíme, buďte v tomto ohledu ohleduplní a „nenadávejte nám“. Uvedené může postihnout
jakoukoliv organizaci a není v jejich možnostech to řešit jinak.
Již několik občanů se na nás obrátilo s dotazem, zda pro obyvatele nebudeme poskytovat respirátory. Bohužel i my máme omezený počet a museli jsme je nakoupit a určitě jsme je nedostali od
státu zdarma. Ano, v první vlně byla určitá solidárnost a starší občané dostávali od státu roušky
zdarma, ale to v dnešní době již není. Pokud patříte mezi nízkopříjmové skupiny obyvatel, nově
můžete získat příspěvek na nákup respirátorů. Příspěvek je vyplácen v rámci standardní dávky mimořádné okamžité pomoci (pracovně nazvané MOP COVID-19). O tuto dávku musíte požádat
Úřad práce. V rámci poskytování dávky MOP COVID-19 se uznávají náklady na ochranné prostředky dýchacích cest částka ve výši 500,-Kč na osobu na jeden měsíc. O dávku můžete požádat
standardními způsoby, tzn. zasláním prostřednictvím pošty, vhozením do schránky umístněné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR nebo předáním na podatelnu
tohoto úřadu, zasláním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem nebo za užití
datové schránky. Protože jde o dávku, která má pomoci lidem v nouzi, ovlivňuje ji příjem (započítává se pouze z 50 %) a dostupná finanční hotovost. K žádosti proto musíte doložit i aktuální výpis
z bankovního účtu i členů vaší rodiny. Úřad práce ČR ale nepřihlíží k celému zůstatku na bankovním účtu, jen k relevantní sumě.
Závěrem opětovně oznamuji, že se odkládá obecní ples, který se „plánoval“ na 20.3.2021. Doufáme, že se ples jednou i konat bude  O případné termínu vás budeme informovat.
Jiří Hoření, starosta obce
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAMĚSTNANCE ÚŘADU

Obec Chbany vypisuje výběrové řízení na řidiče užitkového vozidla + práce s technikou pro
údržbu veřejného prostranství obce Chbany.
Vyhlašovatel: Obec Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany
Druh práce: řidič užitkového vozidla + práce s technikou pro údržbu veřejného prostranství
Místo výkonu práce: Správní území obce Chbany
Možnost nástupu: dle domluvy
Platové zařazení: platová třída 4, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č.
341/2017 Sb.) = min. 20 tis. Kč
Požadavky pro výkon funkce:
a)
státní občanství ČR nebo trvalý pobyt na území ČR
b)
věk nad 18 let
c)
způsobilost k právním úkonům
d)
bezúhonnost
e)
vyučen
f)
vlastnictví minimálně řidičského průkazu B (C výhodou)

Lhůta k podání přihlášek: do 15.4.2021
Místo podání přihlášek: Obec Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany
Obsah přihlášky:
a)
jméno, příjmení, titul uchazeče
b)
datum a místo narození uchazeče
c)
státní příslušnost
d)
místo trvalého pobytu
e)
číslo občanského průkazu
f)
životopis
g)
datum a podpis uchazeče
h)
telefonní spojení
Doklady k přihlášce:
osvědčení o dosažení nejvyššího vzdělání (ověřená kopie)
výpis rejstříku trestu ne starší 3 měsíců
Informace: Jiří Hoření – starosta, 474 39 20 22
Na obálku uveďte: „Neotvírat, výběrové řízení.“
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C h b a n s ké n ov i ny
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 24.4.2021 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!!!
(pokud tyto opatření budou v daný termín ještě aktuální)
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