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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Splašková kanalizace
Upozorňujeme občany na dodržování pravidel vypouštění odpadních vod do kanalizačního řadu.
V případě odpadu z domácnosti do kanalizace nepatří: PESTICIDY, JEDY, OMAMNÉ LÁTKY,
ŽÍRAVINY (NAPŘ. Z NADMĚRNÉHO ČIŠTĚNÍ ODPADU ČISTIČI ODPADŮ BĚŽNĚ
DOSTUPNÝCH V DROGERIÍCH), HNOJIVA A PŘÍPRAVKY NA HUBENÍ ŠKŮDCŮ A ROSTLIN,
HOŘLAVÉ A VÝBUŠNÉ LÁTKY, DALŠÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY, PEVNÉ MATERIÁLY JAKO
JSOU ZVLHČENÉ UBROUSKY. POTRAVINÁŘSKÉ TUKY A OLEJE.
Cena za stočné pro rok 2021 zůstává stejná 54 Kč s DPH/m3
Od 20. 12. - 23. 12. 2020 prosíme občany o nahlášení stavu vodoměru pro fakturaci stočného
pomocí sms na tel. 737 180 773 nebo emailem – obectuchoraz@volny.cz

Sběrný dvůr
Otevřeno: každou neděli od 10:00 do 12:00
Velkoobjemový sběr: neděle 20. 12. 2020 od 10:00 do 12:00

Ostatní zprávy
Cena za vodné pro rok 2021 zůstává stejná 64 Kč s DPH/m3.
Podali jsme žádost o dotaci na kompostéry, která byla schválena.
Probíhá doplnění technologie pro úpravnu vody z důvodu zkvalitnění pitné vody.
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci/výstavbu nových chodníků a
opravu komunikace za školkou směrem na Přistoupim.
Rekonstrukce střechy MŠ byla úspěšně dokončena a předána.
Prosíme občany, aby si uklízeli po svých mazlíčcích. V obci jsou proto rozmístěny odpadkové
koše se sáčky. ZÁROVEŇ ŽÁDÁME, NENECHÁVEJTE TŘÍDĚNÝ ODPAD OKOLO
KONTEJNERŮ.
Máte-li zájem o informační sms službu, dostavte se na OÚ podepsat souhlas s využitím svého tel.
čísla pro tyto účely.
Moc děkujeme všem občanům, kteří se řídí vládními nařízeními ohledně koronaviru.

ODPADOVÁ VYHLÁŠKA, KOMUNÁLNÍ ODPADY
V listopadu byla zastupitelstvem obce přijata nová obecně závazná vyhláška o poplatku za
odpad. K tomuto kroku bylo přikročeno z důvodu legislativních změn, nehospodárnosti
současného stavu. Snahou je rovněž snížit celkové množství komunálních odpadů v obci.
2017

2018

2019

2020*

Náklady na odpadové hospodářství 524 077 582 952 671 965 862 875
Příjmy - poplatky dle OZV

287 756 315 965 336 019 347 664

Příjmy - náhrady za tříděný odpad 88 652 106 424 111 128 110 445
147 669 160 563 224 818 404 766
Doplatek z obecního rozpočtu
*dopočítaný odhad dle průběžného stavu ze září
Nejvýznamnější změnou je způsob výpočtu poplatku za směsný komunální odpad. Nově budou
domácnosti hradit poplatek dle zvolené velikosti popelnice a četnosti svozů. Paušální úhrada za
poplatníka je zrušena. Výše poplatků byly stanoveny na základě skutečných nákladů na likvidaci
komunálních odpadů v obci. Poplatek je složen z částky za svoz směsného komunálního odpadu
a z příspěvku na likvidaci tříděného odpadu.
Svoz směsného komunálního odpadu bude probíhat ve variantách 1x za týden, 1x za 14 dní a
1x za měsíc. Poslední variantou je svoz sezónní, kdy od prosince do března bude popelnice
vyvážena 1x za týden a ve zbytku roku 1x za 14 dní. Dle zvolené četnosti budou popelnice
označeny nálepkami různých barev. V případě svozu 1x za 14 dní bude svoz probíhat vždy v sudý
nebo lichý kalendářní týden. Toto bude upřesněno dle možností svozové firmy. V případě
měsíčního svozu budou dopředu stanoveny termíny svozu na celý rok.
S ohledem na legislativu, dle níž je nová vyhláška vydávána, není možné poskytovat slevy na
poplatek za komunální odpad. Zastupitelstvo se rozhodlo podpořit seniory nad 65 let věku a osoby
ZTP finančním darem na úhradu části poplatku na nemovitost.
Poplatek je možno platit od ledna. Splatnost poplatku nově připadne na 28.2. Po zaplacení
poplatku, dostane každý plátce samolepku pro označení popelnice. Svozové firmě jsou úhrady
prováděny právě na základě typů používaných samolepek.
Spolu s tímto číslem občasníku jste obdrželi i Prohlášení plátce poplatku za komunální
odpad, které slouží k registraci plátce a na jeho základě bude vypočtena a evidována výše
poplatku pro jednotlivé nemovitosti. Vyplněné prohlášení prosím odevzdejte na obecním
úřadě co nejdříve.
Pro snížení množství směsného komunálního odpadu je doporučováno důsledné třídění
bioodpadu, a to nejen toho ze zahrady, ale i rostlinných zbytků z kuchyně. Netříděný bioodpad z
kuchyně může tvořit až polovinu celkového množství směsného odpadu domácnosti. Pro
domácnosti, které nemohou nebo nechtějí kompostovat na vlastní zahradě je určena možnost
pronájmu samostatné popelnice na bioodpad se svozem 1x za 14 dní v měsících duben až
listopad. Částka za biopopelnici je cca 1.300,- Kč / svozové období.

ODPADOVÁ VYHLÁŠKA, KOMUNÁLNÍ ODPADY
roční poplatek dle velikosti popelnice
četnost svozů 120L

240L

1 x za měsíc 1 500

-

1 x za 14 dní 2 000

3 000

1 x za týden

3 100

4 600

sezónní svoz 2 600

3 900

V případě zájmu o nové svozové nádoby má obec možnost je zakoupit za zvýhodněnou cenu
(př. popelnice 120 L cca 600,- Kč včetně DPH) od svozové firmy. Podmínkou je minimální celkový
odběr obce 10ks. Svůj předběžný zájem můžete hlásit telefonicky nebo emailem obecnímu úřadu
a v případě dostatečného množství zájemců budou popelnice objednány.
Kontejnery na tříděný odpad nadále zůstávají na svých místech. V případě některých složek
odpadu bude množství kontejnerů navýšeno. Po zaběhnutí nového systému může být množství
kontejnerů a četnosti svozů tříděného odpadu dále navyšováno dle potřeb obyvatel. S likvidací
tříděného odpadu jsou také spojeny nemalé náklady a je proto nutné řešit problematiku uvážlivě.
Kapacita kontejnerů na tříděný odpad nebývá využívána plně. Nezřídka se stává, že odpad je
vytříděn do špatných kontejnerů, plastové lahve, papírové krabice a plechovky nejsou sešlapány,
přeplněné kontejnery nejdou zavřít a může do nich napršet atd. Prosíme, v tomto ohledu občany o
odpovědné chování. Jen společně se nám podaří postupně snižovat celkové množství odpadů a
tím i držet náklady na přiměřené výši. Dle současné politiky je totiž jasné, že náklady na likvidaci
odpadu rok od roku porostou.
Jestliže si nejste
jisti, jak správně
odpad třídit
navštivte webové
stránky:
jaktridit.cz,
samosebou.cz,
trideniodpadu.cz
Na závěr
děkujeme všem,
kteří se zúčastnili
dotazníkového
šetření na téma
odpadové
hospodářství.

L. Stejskalová
OÚ Tuchoraz

KNIHOVNA
V naší knihovně máme pro vás připravené tyto nové knihy:
Alexandra Bajnarová: Černo Bílé.
Markéta Harasimová: Vůně noci, Doktorka Viktorie, Černá
vdova. Rhys Bowen: Toskánské dítě. Liane Moriaty: Šílené
výčitky. Táňa Keleová: Vasilková, Slib, Sítě z pavučin. Věra
Řeháčková: Nevím, kdo jsem. Jojo Moyesová: Sama
sebou. Jana Frey: Falešná volnost a Mrazivý ráj. Josefa
Maršálka: Moderní česká cukrařina vás bude určitě
inspirovat k domácímu pečení.
Dále máme k dispozici knihy od spisovatelky PhDr Zuzany Peterové: Láska a její rozmary,
Láska v mnoha podobách. Knihy vypráví příběhy, které „napsal“ každodenní život, život nás
všech. Další naší oblíbenou spisovatelkou je Klára Janečkova: Vítěz, Srdce v písku, Unesená.
Na přání našich čtenářů jsme koupili knihy od Evžena Bočka: Aristokratka ve varu, Aristokratka a
vlna zločinnosti na zámku Kostka.
Omezení knihovny dle stupňů vládních nařízení
Stupeň 1: Organizační a režimová opatření. Stupeň 2: Omezení počtu osob (2 osoby na 15m2
provozní plochy), rozestupy 2m mezi zákazníky. Stupeň 3: Omezení počtu osob (1 osoba na
15m2 provozní plochy), rozestupy 2m mezi zákazníky. Stupeň 4: Pouze výdej předem
objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko Stupeň 5: Pouze bezkontaktní výdej a
vracení výpůjček
Těšíme se na vaši návštěvu.
Z. Finková

SDH TUCHORAZ
Jak se dotkla situace kolem Covid-19 činnosti SDH Tuchoraz
Letošní rok je tak trochu zvláštní… V první polovině roku se bohužel všechny plánované akce od
poloviny března, ať už soutěže či akce pro veřejnost, musely díky opatření krizového stavu zrušit.
Dotklo se to i našeho sboru. Zrušeno bylo jarní
soustředění hasičské mládeže, které se mělo konat
začátkem dubna ve Stříbrné Skalici, soutěže v
okolních a spřátelených sborech, okresní a vyšší
kola, ale i Pálení čarodějnic, které každoročně
pořádáme ve spolupráci s OÚ Tuchoraz.
Pozastavena byla i veškerá činnost soutěžních
družstev. Družstva dětí se nevídala na pravidelných
schůzkách.
Jediným měsícem, kterým jsme byli po
soutěžní stránce aktivní, bylo září. Tři žákyně
se zúčastnily závodu jednotlivců na 60 m
překážek na Vítězovské stovce ve Velimi a
družstvo mužů bylo na soutěži Podklepecké

ligy v Tismicích. Ovšem zářijové soustředění
dětí, se opět neuskutečnilo.
Spolky SDH Tismice, Tuchoraz, Mrzky a
Přehvozdí se rozhodly, že uspořádají
společnou soutěž členů Podklepecké ligy a

zároveň Okrsku 22 a každý sbor si vyhodnotí
dva pokusy. Naši muži ukázali výbornou
kondici a z Tismic si odváželi 3x1. místo a
jednou 2. místo.

zasahovala v nově pořízených ochranných
pomůckách z rozpočtu obce. Dále byla naše
jednotka požádána na asistenci při oslavách
880 let založení obce Přistoupim, kde jsme
vykonávali dopravní dohled kolem místa
konání spolu s PČR a zajišťování
pořadatelské služby při koncertu Kabát
revival.

V letošním roce měla naše výjezdová skupina
zatím jeden výjezd, na základě vyhlášení ze
střediska KOPIS, a to k padlému stromu přes
komunikaci 1133 u obce Zahrady. Jednotka
V letošním roce náš sbor slaví 120 let od svého založení. Na základě jednání výboru SDH jsme
se domluvili, že oslavy přesuneme na rok 2021, abychom je mohli pořádat dle našich představ.

Pokud Vás činnost SDH zajímá, budeme rádi, když nás budete kontaktovat na email
info@sdhtuchoraz.cz a přidáte se k nám.
P. Víchová a M. Kadeřábek

FC TUCHORAZ
Podzim 2020
Po jarní nucené koronavirové pauze a anulování celého loňského ročníku přeboru kádr našeho
mužstva opustili Robert Nývlt, Dominik Borovička, Jakub Hrdinka, Venca
Houžvička, Honza Veselý a nejlepší střelec mužstva Tomáš Halfar.
K mužstvu přišli Tomáš Marc z Kolovrat, Karel Toman z pražského Vltavínu,
Martin Hozman ze Kšel, vrátili se zkušený Lukáš Trnka a po zranění Pavel
Topol. Úspěšně se pak do mužstva začlenili naši dorostenci Filip Trnka, Petr
Doležel a Kuba Černý. V průběhu podzimu pak mužstvo posílil exligový
Marek Smola, Kamil Bandas a Petr Smolný z Rostoklat. Při zranění Martina
Berana nám kvalitními výkony v brance pomohl i velký srdcař Míra „Mongy“ Volkov. Hráčský kádr
se tedy před sezonou změnil, ale cíl zůstal stejný - záchrana v nejvyšší okresní soutěži.
Letní přípravu jsme zahájili již v červenci a
zaměřili se zejména na herní a kondiční
přípravu hráčů. Přípravné zápasy jsme pak
odehráli se Šestajovicemi a generálku proti
Sokolu Tatce. Tento zápas nás bohužel
připravil o tři hráče základní sestavy, kteří se
zranili, dva z nich dlouhodobě - Denis Jurka
a Pavel Topol. Přejeme jim rychlou a

úspěšnou

rekonvalescenci.

V

prvním

mistrovském zápase jsme doma hostili
Krakovany a po dobře odehrané první půli
jsme ve druhé zbytečně chybovali a zápas
prohráli 0:3. Druhý zápas jsme odehráli
v Plaňanech, kde jsme hned zkraje zápasu
dostali gól z třímetrového ofsajdu, ale
v průběhu první půle jsme byli lepší a
dokázali z 0:2 srovnat na 2:2. Druhá půle už
nám bohužel nevyšla a po vyloučení
brankáře a chybách v defenzivě jsme odjeli
s trochu krutou prohrou 3:7. V dalších
domácích zápasech jsme na soupeře
nestačili, nejdříve prohráli s Bečváry 0:7, poté
i se silnou Kouřimí 2:10. Oba zápasy nám
ukázali nejen herní a taktické nedostatky,
zbytečnou nekázeň pramenící ve vyloučení
ale i hru „na schovávanou“, kterou někteří
naši hráči na hřišti hrají. V šesti, možná

sedmi
hrajících
hráčích
a
zbytkem
„schovaných“ se v takových zápasech uspět
bohužel nedá… K dalšímu zápasu do Nučic
jsme odjeli s pouhou jedenáctkou hráčů a ve
velice improvizované sestavě zápas dohrávali
i s trenérem v sestavě, ale i přes prohru 0:6
se zápas slušně odpracoval, na lepší
výsledek to ale bohužel nebylo. V dalším
domácím zápase jsme ještě v absencemi
poznamenané sestavě sehráli vyrovnaný
zápas se Štítary. Znovu nás však zradila
koncovka a soupeř trefuje krásné góly nebo
je od nás dostává dárkem. Poslední dva
zápasy jsme již odehráli velice slušně. Přes
kombinovanou sestavu v Tuklatech jsme byli

lepším mužstvem než domácí, hráči zápas
odjezdili, makali jeden za druhého a
poločasový výsledek napovídal, že bychom
nějaké body odvézt měli. Bohužel se do
zápasu vložil další faktor, a to rozhodčí, který
posoudil faul na našeho brankáře jako
penaltu pro domácí. Další nepřesnosti
v řízení zápasu pak resultovali i ve zranění
hráčů na obou stranách. Ale i to k fotbalu
patří a my se s tím musíme srovnat.
V posledním zápase jsme už bez podpory
domácích diváků přivítali velimské béčko a
s lídrem soutěže jsme odehráli kvalitní zápas.
Znovu ale rozhodly naše chyby a někdy až
nepochopitelná selhání v koncovce.

Do soutěže jsme vstupovali s pokorou a jednoznačným cílem záchrany v soutěži. Po osmi
odehraných kolech se sice krčíme bez bodového zisku na poslední příčce tabulky, ale jsme
v necelé třetině soutěže a i poslední velice dobře odpracované zápasy a doplnění kádru o hráče
typu Marka Smoly jsou příslibem do dalších zápasů velice náročné sezóny.
Opačné „starosti“ má v rozehrané sezoně okresního přeboru náš dorost, letos hrající opět ve
sdruženém mužstvu s přišimaskými dorostenci. Mužstvo jednoznačně dominuje své skupině
soutěže a i přes pouze tři odehrané, ale vítězné zápasy je velkým favoritem celé soutěže. Jen tak
dál!
V. Odráška

BLAHOPŘEJEME
Červenec: Ivan Veselý, Alena Tichá
Srpen: Zdeněk Šafář, Marie Veselá
Září: Josef Šimůnek, Zdeňka Šmídová
Říjen: Eva Krištofíková, Ladislav Černý
Listopad: Emilie Šafářová, Bohumil Macháček
Prosinec: Zdena Kadeřávková, Miroslav Kadeřábek

Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok od srdce přeje
zastupitelstvo obce Tuchoraz

Vydavatel: Obec Tuchoraz, 282 01 Tuchoraz 99, IČO:00235814
Číslo a den vydání: IV. / 14.12.2020
Periodicita: 4x ročně
Evidenční číslo: MK ČR E 20000

Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad
(bytové domy, rodinné domy, nemovitosti určené nebo užívané k rekreačním účelům)

A. Údaje o plátci
□ vlastník

□ společenství vlastníků

□ osoba pověřená plátcem

Jméno a příjmení / Název
Rodné číslo / IČ *)
Adresa trv. pobytu / sídlo
Bankovní spojení – číslo účtu *)

Telefon

Doručovací adresa

E-mail

*) údaje požadované dle ustanovení § 127 odst. 1 daňového řádu

způsob platby (označte křížkem):
□ hotově
□ převodem na účet č. 4620151/0100 variabilní symbol ve formátu rok + č.p. (např. 202150)
B. Údaje o nemovitosti
číslo popisné ....................................... rodinný dům – počet osob .................................................
bytový dům – počet bytů ......................počet osob .........................................................................
rekreační objekt – číslo evidenční ..........................
C. Údaje o počtu sběrných nádob pro nemovitosti, výše poplatku pro rok 2021
Plátce uvede počet nádob příslušného objemu a zakroužkuje vybranou četnost svozů
roční poplatek dle četnosti svozů
svozová nádoba
(objem v litrech)

počet
nádob 1 x za 14 dní

1 x týdně

výše
1 x měsíčně sezónní svoz *) poplatku**)

popelnice 110 – 120 L

2 000,- Kč

3 100,- Kč

1 500,- Kč

2 600,- Kč

popelnice 240 L

3 000,- Kč

4 600,- Kč

-

3 900,- Kč

*) svoz 1 x týdně v měsících leden, únor, březen, prosinec, svoz 1 x za 14 dní v měsících duben, květen, červen,
červenec, srpen, září, říjen, listopad
**) vyplní správce poplatku Obec Tuchoraz

Datum:................................ Podpis plátce (razítko).................................................
Informace pro plátce: Osobní údaje na tomto tiskopisu žádané a plátcem poskytnuté, budou správcem poplatku
zpracovány za podmínek daných příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, a to pro potřeby naplnění výběru a správy poplatku za komunální odpad.

