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Je tady opět prosinec, Vánoce, konec roku a
pro spoustu z nás čas bilancování, ohlédnutí se
zpátky, ale také plánování na další rok.
Letošní rok byl náročný pro všechny z nás.
Změnila se spousta věcí. A často slýchám, že
svět už nikdy nebude stejný. Nebude. Svět jsou
lidé. A lidé jsou živé bytosti a reagují na každou
událost, která má vliv na jejich existenci a je
spojená s pudem sebezáchovy a bojem o
přežití. Když se podíváme do minulosti,
najdeme takových událostí spoustu a vždy po
těchto událostech následovala nějaká změna.
Nemusím chodit úplně daleko do historie a
připomenu alespoň pandemii španělské
chřipky, světové války nebo relativně nedávno
útok na dvojčata v New Yorku. Vždy nastaly
nějaké změny a svět už nikdy nebyl jako
předtím. Tím chci říct, že změny není třeba se
bát. Změna není konec. Změna je změna.
Nebojme se, ale buďme ohleduplní a
odpovědní. Nepodléhejme strašidelným
zprávám a vždy používejme zdravý rozum.
Nezapomínejme, že spousta informací pochází
od různých zájmových skupin. Ať politických
nebo těch, které na celé situaci profitují.
Berme celou situaci jako šanci se zastavit,
zamyslet, uvědomit si důležité věci a ty úplně
nedůležité. Buďme laskaví k ostatním a
nezapomínejme ani na sebe. Každý máme
život ve svých rukou.
Jaký byl rok 2020 v Tatcích? Samozřejmě
ovlivněný celou situací. Některé z plánovaných
akcí se nám nepodařilo uskutečnit. Především

proto, že jsme je plánovali realizovat s vámi.
Například obnova parčíku pod „Hampejzem“
nebo soutěž o nejlépe udržované prostranství
před domem, nevyšlo ani sázení stromů. Pod
Hampejzem se nám podařilo vykácet staré
dřeviny a vysázet pár nových stromů, některé
z nich byly adoptované našimi občany.
Vysazeno bylo také téměř 500 keřů. Některé
keře byly vysazeny zaměstnanci úřadu, další
jsme sázeli s dětmi ze školy v době, kdy byla
situace trochu přívětivější. Na adoptované
stromy budou umístěny tabulky se jmény lidí,
kteří si strom osvojili a o výsadbě stromů bude
proveden zápis do obecní kroniky. Celý projekt
bude dokončen v příštím roce.
Nezaháleli jsme. Připravovali jsme projekty,
které budou realizovány v příštích letech.
Hned v tom následujícím to bude přeměna
obecní knihovny, ze které vznikne multifunkční
prostor. Jako knihovna bude sloužit i nadále,
ale prostor využijeme také pro konání menších
besed, školení hasičů, menší setkání s občany.
O finanční podporu projektu jsme požádali
prostřednictvím MAS Podlipansko a byli jsme
úspěšní.
Dokončili jsme projektovou dokumentaci
chodníku v ulici Na Stachově, v místě nad
školkou a školou a v lednu budeme podávat
žádost o dotaci na Státní fond dopravní
infrastruktury.
Celý rok pracujeme na projektové
dokumentaci na výstavbu vodovodu. Původní
záměr na vybudování vlastní úpravny vody byl
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změněn na vybudování přivaděče z Milčic a
tedy využití vody z Peček, kde by měla být
vybudována úpravna vody.
Zásadní změnou pro chod úřadu byl fakt, že se
obec stala od dubna plátcem DPH. Stalo se tak
na základě výše obratu z naší ekonomické
činnosti, kterou je provozování kanalizace.
Není člověka, který by tuto změnu
nezaznamenal. Situaci nám neulehčila změna
výše DPH ze stočného. A tak víte, že každé
čtvrtletí bylo účtované stočné v jiné výši a celá
situace byla dost chaotická. Děkujeme za vaši
trpělivost a věřte, že jsme postupně vymýšleli
způsob vystavování a doručování faktur tak,
aby splňovalo zákonné požadavky a aby celý
systém byl, pokud možno, srozumitelný pro
nás všechny.

To bylo moje malé ohlédnutí za rokem 2020.
Teď už jsou tady Vánoce. Pojďme si je užít
v klidu s lidmi, kteří jsou nám nejmilejší.
Chraňme svoje babičky a dědečky a pokud se
nemůžete sejít, dejte jim vědět, že na ně
myslíte a že je máte rádi.
Přeji nám všem krásné a klidné Vánoce a do
nového roku především pevné zdraví a veselou
mysl.

Blanka Řezáčová, starostka obce

S
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Odpady, odpady, odpady…každoroční téma a
v poslední době skloňované stále více
v závislosti na tom, jak odpadové zákony
procházeli legislativním procesem. Na nový
zákon o odpadech se čekalo téměř 8 let.
Možná jste zaznamenali v médiích, že na
začátku prosince byl balíček odpadové
legislativy schválen. Doba, po kterou tyto
zákony vznikaly, vůbec neodpovídá jejich

kvalitě. Vzniklo cosi, v čem se pere snaha o
větší třídění a hlavně recyklaci se zájmem
skupin, které potřebují zajistit hoření odpadu
ve spalovnách. Účinnost předpisů, které byly
schváleny 1.12.2020 je od 1.1.2021, tedy
systém nakládání s odpady nejen v obcích, ale
především ve svážení a třídění je třeba upravit
nebo úplně změnit za pouhých 30 dní.

Co tedy bylo schváleno?


Recyklační sleva pro obce

Původně zamýšlená sleva na skládkovacím poplatku měla být přiznána na základě poměru mezi
směsným komunálním odpadem a odpadem tříděným. Tato sleva nakonec byla nastavena podle
množství směsného komunálního odpadu na jednoho trvale hlášeného obyvatele. Pro rok 2021
je to 200 kg/obyvatel/rok, pro roky následující množství klesá vždy o 10 kg, tedy pro rok 2022 je
to 190 kg/obyvatel/rok atd. Během roku tedy budeme muset hlídat množství odpadu a navíc o
tuto slevu musí obec požádat. A jak to tedy s námi vypadá? V současné době se pohybujeme
mezi 200 a 220 kg na obyvatele. Mělo by to být pravděpodobně tak, že v příštím roce bude obec

Stránka 2|8

zhruba do října platit skládkovací poplatek 500 Kč, od listopadu pak poplatek zvýšený, tedy 800
Kč za tunu. Přesnou metodiku zatím neznáme, zatím nebyla schválena prováděcí vyhláška
k zákonu. (skládkovací poplatek – zákonný poplatek, který dosud zůstával v rozpočtu obce, na
jejímž katastru byla skládka, nově bude poplatek náležet Státnímu fondu životního prostředí a
pouze část zůstane obci)


Výmět – tedy zbytek po vytřídění plastů

Sběr plastů v Tatcích probíhá tak, že svozová firma sveze plasty z obce a odveze je na třídičku.
Tam se dále ručně přetřiďují na plasty, které jsou dále zpracovatelné, tedy recyklovatelné, a to
jsou pouze PET lahve nebo tvrdý plast například od pracích prostředků. Všechno ostatní je tzv.
výmět, kterého je téměř 70 % a ten se dosud vozil do cementárny, kde ho používali jako palivo
nebo se mohl skládkovat.
Nový zákon o odpadech neumožňuje výmět uložit na skládku. Důvodem je vysoká výhřevnost
výmětu. Zároveň umožňuje pálení ve spalovně, ale pouze 30% výmětu. Spalovna ovšem o odpad
s tak vysokou výhřevností také nemá zájem. Zbývá tedy cementárna, která přijme také pouze
omezené množství plastového výmětu. Jak tedy budeme nakládat s plasty? Na to v současné
době neumí odpovědět ani odborníci. Musíme počkat na prováděcí předpisy a zavedení v praxi.


Cíle recyklace

V zákoně zůstaly zachovány. Platí povinnost obcí dosáhnout určité vytříděnosti odpadů.
V roce 2025 minimálně 60% vytříděných odpadů, v roce 2030 min 65% a v roce 2035 minimálně
70% vytříděných odpadů. Pokud obec tuto povinnost nesplní, hrozí jí sankce 200 tis. Kč.
Zatím nevíme, co přesně se stane, ale co víme jistě, že celkové náklady na odpadové
hospodářství obcí budou vyšší. Jednak z důvodu zvýšených zákonných poplatků, zvýšení cen
skládek a také částečné navýšení cen svozových firem, protože často budou vozit odpady na
vzdálenější místa než dosud.

DŮLEŽITÉ INFO










Výše poplatku za svoz komunálních odpadů v roce 2021 je 900 Kč za osobu nebo 900 Kč
za nemovitost, ve které není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu
Platby poplatku upřednostňujeme bezhotovostním převodem na účet obce Tatce č.
115-7155920217/0100 vedeného u Komerční banky, a.s. U platby uvádějte do variabilního
symbolu číslo popisné a do zprávy pro příjemce jména osob, za které poplatek platíte.
V případě bezhotovostní platby vám známku na popelnice doručíme poslední březnový
týden do vašich schránek. Do konce března vám budou popelnice vyváženy se starými
známkami.
Pokud z nějakého důvodu upřednostňujete platby v hotovosti, upozorňujeme, že tyto platby
budeme přijímat na obecním úřadu během úředních hodin od 1.února 2021 do 31.3.2021.
Tak jako v minulých letech běžně umožňujeme rozložení platby do 2 splátek v roce.
V případě Vašeho zájmu o rozložení poplatku do více plateb, kontaktujte, prosím, obecní
úřad pro vydání platebního kalendáře.
Dále upozorňujeme na změnu svozových dnů. Nově se budou různé druhy odpadů svážet
v různé dny v týdnu. Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost svozovému kalendáři, který
dostáváte s tímto Plátkem.
Plechovky od nápojů (opravdu pouze od nápojů) můžete vhazovat do plastů, svozová
společnost Nykos, a.s. je na své třídící lince vytřídí
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Jedlé oleje můžete v uzavřené lahvi (dbejte na správné uzavřené lahve, aby nedošlo k vylití
oleje při přepravě) položit na jakoukoli popelnici a Nykos tyto lahve sveze.








Co stále platí…
Plasty před vhozením do popelnice sešlápněte. Ušetříte tak místo a plastů se
do popelnice vejde více. Navíc při svozu plastů nevozíme vzduch
Třiďte všechen bioodpad. Jak ze zahrady tak kuchyňský. Bioodpad je jeden
z nejtěžších odpadů a při skládkování společně se směsným odpadem je to
drahý špás
Opačně směsný odpad vhozený do bioodpadu znehodnotí celý svoz a pak
nemůže být přijat na kompostárnu, ale opět musí být uložen na skládku
(rozdíl v ceně skládkování může být na jednom svozovém autě až 10 tis Kč)
Sledujte dění kolem odpadů, budeme informovat o možných změnách
v třídění odpadů

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V letošním roce jsme pokračovali v projektu budování nového veřejného osvětlení. Máme tedy
kompletně nové osvětlení na hlavních komunikacích a je umístěno pár lamp v ulicích vedlejších. Pro
příští rok nám bude zbývat umístit zbylé lampy V Chaloupkách, u autobusové zastávky a K Jezírku.
Tím bude tento obrovský projekt ukončen a budou opraveny povrchy zasažené touto stavbou,
zejména komunikace V Chaloupkách a přeložení chodníku v Hořanské ulici.

MODERNIZACE KNIHOVNY
Projekt modernizace obecní knihovny jsme
začali zpracovávat v lednu letošního roku, kdy
jsme měli informaci o tom, že bude vyhlášen
dotační program, ve kterém bychom mohli
požádat o podporu. Od začátku jsme měli
myšlenku na lepší využití prostoru knihovny,
protože v současnosti je využita pouze 3
hodiny v týdnu. Už párkrát jsme s knihovnicí
Markétou Zubíkovou mluvili o organizování
malých besed, a to jak pro děti ze školky a
školy tak i pro ostatní občany a nejen o
knížkách. Celý projekt jsme tedy koncipovali
jako multifunkční místnost, kde budou nové
regály na knihy, nové technické vybavení jak
pro knihovnici tak pro její návštěvníky. Pro
potřeby besed nebo školení bude v knihovně
umístěn dataprojektor a celý prostor se zútulní.
Projekt byl vybrán k podpoře, můžeme se
pustit do realizace. Podpora bude poskytnuta

ze Státního zemědělského intervenčního fondu
prostřednictvím MAS Podlipansko, fiche –
Občanská vybavenost na venkově. Oficiální
název projektu je „Modernizace obecní
knihovny Tatce“. Celkové výdaje projektu jsou
téměř 350 tis. Kč.
vizualizace projektu
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HASIČI TATCE

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych se s vámi podělil o pár
informací ze života jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Tatce.
Za pár dnů tu máme konec roku, který byl
bezesporu pro nás všechny velkou zkouškou
trpělivosti, starostí a obav o své zdraví a
k šesti
událostem.
Nejzajímavější
byl
pravděpodobně požár porostu podél trati
v katastru obce Milčice dne 15. 9., kdy naše
jednotka vyjela 5 minut od vyhlášení poplachu
a byla na místě jako první v počtu 1+7.

samozřejmě i o zdraví našich blízkých. I
v těchto nelehkých časech jsme museli jako
jednotka fungovat, abychom byli připraveni
pomoci občanům obce v případě mimořádné
události. V krátkosti bych se s vámi chtěl
podělit o činnosti jednotky v průběhu celého
roku 2020.
V současné době jednotka čítá 15 hasičů a
z toho 2 zástupkyně něžného pohlaví, na které
jsme náležitě pyšní, protože obě prošly kurzem
nositele dýchací techniky. Tudíž v případě
požáru je s dýchacím přístrojem na zádech a
maskou od muže nerozeznáte.
Alfou a omegou činnosti jednotky je výcvik,
školení, péče o techniku a věcné prostředky.
Museli jsme se přizpůsobit opatřením, a tak
jsme těmto činnostem nemohli věnovat tolik
času a nasazení jaké bychom si přestavovali.
Nicméně mimo zmiňovaného školení nositelů
dýchací techniky, prošli další členové školením
na obsluhu motorové pily. Co se týká zásahové
činnosti, byla naše jednotka povolána celkem

Naši noví nositelé dýchací techniky: Milan, Iva a Zdeněk

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na naše
nejmenší a jako každý rok jsme se zúčastnili
dětského dne, kde si mohly nejen děti, ale i
rodiče prohlédnout naši zásahovou techniku a
výstroj. Velkým zpestřením byla na závěr i
spousta pěny, ve které se mohly děti
vydovádět.
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Na závěr mi dovolte Vám všem popřát krásné
Vánoce, mnoho zdraví a štěstí v novém roce
2021 a nezapomeňte, že vaši hasiči jsou tu pro
Vás.

Daniel Biško - velitel jednotky

PODĚKOVÁNÍ

Sbor dobrovolných hasičů Tatce děkuje
všem, kteří finančně podpořili zakoupení
automatizovaného externího defibrilátoru,
který je umístěn na nové hasičárně vedle
obecního úřadu. V případě potřeby je
přístupný každému a může ho obsluhovat i
naprostý laik. Jakmile bude příznivější
epidemiologická situace, představíme
defibrilátor a jeho použití široké veřejnosti.
Pořizovací cena defibrilátoru byla
48 326 Kč.
DĚKUJEME!
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KANALIZACE A STOČNÉ 2021

Jak jsem již psala v úvodu Plátku, stočné nám dalo v letošním roce zabrat. Jak nám na úřadě tak i
všem plátcům. V roce 2021 by nemělo docházek k žádným změnám výše stočného během
kalendářního roku. Plátci DPH jsme se již stali a nemáme ani žádné zprávy o případné legislativní
úpravě výše DPH u stočného. Uff ;-)
Zastupitelstvo obce Tatce schválilo dne 11.11.2020 výši stočného pro rok 2021 v částce 46 Kč vč. DPH
(41,82 bez DPH + 4,18 DPH).
Shrnutí: do konce ledna zaplatíte stočné za 4. čtvrtletí roku 2020, protože stočné platíme zpětně za
¼ roku. Stočné zaplatíte na základě faktury, která vám bude doručena do schránek na začátku ledna.
Věnujte, prosím, fakturám pozornost a při platbách zadávejte přesnou částku uvedenou na faktuře
a do variabilního symbolu uvádějte číslo faktury. Další 4 faktury za období roku 2021 by měli být ve
stejné výši. Tedy faktura za 1. čtvrtletí roku 2021 vám bude doručena na začátku dubna, faktura za
2. čtvrtletí na začátku července atd.
(Článek Hasiči Tatce napsal velitel jednotky Daniel Biško. Ostatní články, informace a myšlenky v nich vyjadřují názory starostky obce
Blanky Řezáčové. Případné gramatické chyby jdou také na vrub starostky, ale vzhledem k časové tísni, ve které Plátek vznikal, ji je,
prosím, odpusťte!  )
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