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Informace z obce
Stávající dodavatel svozu komunálního odpadu – Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. předložil
nabídku na rok 2012 s výrazným navýšením 33 % oproti stávající ceně. Z tohoto důvodu byly
osloveny další firmy v regionu, provádějící svoz smíšeného odpadu. Mimo stávajícího dodavatele byly
předloženy ještě nabídky od společností Marius Pedersen a. s. a AVE CZ odpadové hospodářství
s. r. o. Zastupitelstvo na řádném zasedání 26. 10. 2011 jednohlasně schválilo přijetí nejnižší nabídky
společnosti AVE CZ. Tato společnost v současnosti zajišťuje v naší obci svoz tříděného a
nebezpečného odpadu a od 1. 1. 2012 bude provádět kompletní svoz všech druhů odpadu v obci.
Zastupitelstvo dále schválilo změnu ve výši ročního poplatku za svoz komunálního odpadu – od roku
2012 dojde vzhledem k nárůstu nákladů k těmto změnám:
a) stávající poplatek ve výši 240,- Kč/rok na jednoho občana se zvýší na částku 350,- Kč/rok s platností
od 1. 1. 2012. Osvobození od poplatku pro děti do 6-ti let věku zůstane v platnosti.
b) výše ročního poplatku za 1 ks popelnice pro podnikatele se zvýší ze stávající částky 1.000, - Kč/rok
na částku 1.400,-/rok s platností od 1. 1. 2012.
Poplatek ve výši 350,-Kč/rok na jednoho občana bude krýt náklady na svoz popelnic při smluvní ceně
za rok 2012 z cca 90%, svoz tříděného a nebezpečného odpadu bude hrazen z rozpočtu obce v plné
výši. Počet popelnic u jednotlivých rodinných nebo bytových domů zůstane nadále neomezen, tzn.
že domácnost může mít více popelnic.
Ke změně dojde v systému odpadu „navíc“, tj. ten který se nevejde do popelnice v termínu řádného
svozu, v případech, kdy domácnost mimořádně vyprodukuje větší množství domovního odpadu.
Dosud bylo řešeno ukládáním do krabic, různých druhů pytl ů nebo dokonce volně v blízkosti popelnic
připravených ke svozu. Toto bude možno nově řešit pouze formou ukládání do pytlů společnosti AVE
– jednotné pytle o objemu 80 litrů, které budou prodávány pro potřeby občanů na obecním úřadě za
obcí dotovanou cenu 10,- Kč/ks (nákupní cena je 15,- Kč/ks).
Záměrem je co nejvíce omezit nárůst objemu takto vyváženého odpadu a zvýšit podíl odpadu
tříděného. Tomuto by mělo přispět také zvýšení počtu nádob na tříděný odpad . V ulici u
Radochových bude stávající kontejner na plasty + nový dělený kontejner na čiré a barevné sklo. U
samoobsluhy budou zelené kontejnery na sklo rozlišeny nápisy na čiré a barevné + přibude nový
kontejner na papír modré barvy. Do kontejnerů na plasty bude možno vkládat i krabice typu
TetraPack (např. od mléka, džusů apod.).

V parčíku za kostelem, na Pašťátku a u mostu byly nainstalovány odpadkové koše se sáčky na psí
výkaly. Žádáme občany, aby tyto sáčky při venčení psů používali.
Koncem října a začátkem listopadu tohoto roku společnost Povodí Labe, státní podnik provedla
vyčištění koryta náhona, který je v jejím majetku - od zatrubněné části po Valachovnu. Doufáme, že
vyčistění přispěje k lepší průtočnosti náhona.
V listopadu byly firmou Vallová z Vyškova opraveny, vyčištěny a seřízeny hodiny na kostele.
Od 11. prosince 2011 dochází ke změnám v jízdních řádech vlaků a autobusů. Vlaková zastávka
Tuněchody nebude od tohoto data obsluhována. Autobusová doprava do Pardubic bude zajišťována
výhradně MHD - linkou č. 12, která bude prodloužena až do Úhřetic. Od výše uvedeného data nebude
obsluhována autobusová zastávka Tuněchody-rozvodna, důvodem je její minimální využívání
v posledních letech. Podrobné jízdní řády jsou vyvěšeny na úřední desce.

V září letošního roku bylo založeno družstvo
malých fotbalistů v rámci SK Tuněchody, kteří se
scházejí 2x týdně, na hřišti nebo v sokolovně. Počet
členů je 20, z toho 5 dívek. V zimě budou trénovat
v sokolovně, na jaře se zúčastní prvních utkání.
Hlavním trenérem je pan Zdeněk Svoboda.

Kroužek mladých hasičů přivítal v novém školním roce další členy – Denisu Tesárkovou, Soňu
Šulcovou, Jakuba Zdeňka, Ondřeje Vašáka a Radka Jirmáska. Z těchto dětí bylo sestaveno družstvo
mladších žáků, které se již v říjnu společně se dvěma tuněchodskými družstvy starších žáků zúčastnilo
podzimního kola závodu požárnické všestrannosti hry „Plamen“ v Brčekolech. K velkému překvapení
se toto družstvo zařadilo mezi ostatní velmi rychle a získalo tak mnoho dalších zkušeností. Přejeme
jim, ať jim elán a nadšení vydrží i do dalších let.
Vítáme našeho nového občánka – Tomáše Slavíka a přejeme mu jen samé hezké dny…..

PF 2012

- klidné a spokojené Vánoce, hodně štěstí a

zdraví v novém roce Vám přeje Obecní úřad Tuněchody.
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