Co nového v Plchově – informace starostky
Odpadové hospodářství obce Plchov po 1.1.2021
Změny v legislativě v oblasti odpadového hospodářství, na které se
dlouho čekalo, vstoupily v platnost 1.1.2021.

Tuto informaci obdržely obce v ČR dne 23.12.2020.

Poté, co jsem konzultovala s Ministerstvem vnitra ČR, získala
jejich písemné stanovisko a jednala s dotčenými firmami, lze
konstatovat následující:
- v tomto roce není možné provést úpravy Obecně závazné
vyhlášky, ani stávajících cen, nová vyhláška může vstoupit
v platnost nejdříve k 1.1.2022. Proto:
- ceny svozů směsného odpadu pro občany zůstávají stejné
barva cena
známky známky
rytmus vývozu fakticky v 1. čtvrtletí
01.10.-30.04.
29.1., 5.2., 12.2., 19.2, 26.2.,
každý pátek
5.3, 12.3., 19.3, 26.3
zelená 1980,-Kč/rok 01.05.-30.09.
každý sudý pátek
29.1., 12.2., 26.2., 12.3.,
žlutá
1170,-Kč/rok každý sudý pátek 26.3.
bílá
80,-Kč/vývoz dle potřeby a označení popelnice
- známka na rok 2020 je platná do 15.2.2021, s tím, že svozy
budou i po nezaplacení nové známky prováděny do konce února
(tj. poslední termín svozu je 26.2.2021)
- úhrady za popelnici lze provést do 15.2.2021, buď
prostřednictvím bankovního převodu, nebo v úředních hodinách
na obci hotově (pondělí+středa, 18:00-19:30)
- termíny svozů tříděného odpadu pro občany zůstávají stejné
papír a plast jsou sváženy každý lichý týden (5.2., 19.2., 5.3.,
19.3.)
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Knihovna obce Plchov











Po dobu trvání nouzového stavu jsou knihovny v ČR pro osobní
výpůjčky zavřeny.
Jak bude dlouho trvat tato situace, nikdo neví.
Mnozí se ptáte, jestli přece jen není cesta, jak si knihy vypůjčit.
Ano, ale při dodržení podmínek „bezkontaktního půjčování“.
Možnost je dvojí:
1. vyhledáte požadované knihy na webu obce Plchov (sekce: obec
Plchov → záložka: Knihovna obce Plchov → na konci stránky:
odkaz na on-line katalog https://plchov-katalog.kkckl.cz/),
vybrané knihy je možné v tomto systému rezervovat, nebo
seznam vybraných knih odeslat na e-mail: obec@plchov.cz, či
vhodit do obecní schránky (ve dveřích OÚ).
2. nemáte-li přístup k internetu, sdělte zájem o autora, název knihu,
nebo pouze o žánr výše uvedeným způsobem knihovně obce,
budeme-li Vám moci vyhovět, vyhledáme, nabídneme.
Vlastní výpůjčka proběhne takto: knihy vyhledané dle Vašeho
požadavku Vám vždy ve středu, v úředních hodinách (18:00-19:30)
připravíme na stolek v chodbě OÚ, kde si je odeberete při dodržení
požadovaného rozestupu 2 m. Vaše knihy budou označeny číslem
Vašeho čtenářského průkazu. Navrácení knih bude probíhat
obdobným způsobem.
Zároveň budou volně k dispozici knihy, které byly uloženy
v archivu, nejsou součástí fondu, ale jsou v dobrém stavu.
A kdo se o Váš čtenářský zážitek postará? Knihovnice Zuzana
Mašková a dobrovolný knihovník Ing. Jana Zavadilová.
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Revitalizace obecní zeleně
Za chvíli začne jaro klepat na dveře, a tak už je třeba přemýšlet, co je
třeba udělat, aby se dalo pokračovat v revitalizaci obecní zeleně.
Chceme občany ubezpečit, že veškerá činnost v této věci vychází
z námětů projektu „ČÁSTEČNÁ REVITALIZACE OBECNÍHO
PARKU“, který byl pro obec vypracován v r.2012 a jehož 1.etapa byla
také realizována. Projektu se držela i loňská úprava prostranství před
Obecním úřadem (1.ETAPA REVITALIZACE dle projektu). Víme, že
se stala předmětem kritiky. ALE. Koncepce projektu byla zachována,
projekt však „jakoby“ nepočítal s tím, že rostliny rostou a tak např:
 keře podél zdi pod ozdobnými jablůňkami bez dostatku světla
vyloženě chřadly. Našly jsme jim vhodné místo pod okny „zasedačky“
a doufáme, že příští rok, ale možná již letos, vás potěší krásnými
voňavými květy;
 v trvalkových záhonech byly květiny a traviny tak prorostlé, že běžná
údržba nebyla možná a byla zapotřebí radikální úprava znamenající
vyjmutí všech rostlin, důkladné odplevelení záhonů, znovuzasazení
ještě použitelných rostlin a doplnění dalšími vhodnými květinami „z
vlastních zdrojů“ a darů občanů. Bohatí vlastníci takovou rekonstrukci
řeší úplnou likvidací stávajících rostlin a výsadbou vzrostlých nových
květin. Záhony pak okamžitě vypadají tak, jak na vizualizaci
v projektu. V dnešních cenách by osázení dvou trvalkových záhonků
před OÚ dle projektu stálo 4 000 Kč. Tyto peníze byly obci ušetřeny
za cenu toho, že žádaného efektu bude dosaženo někdy v létě, kdy
rostliny dostatečně zesílí a rozrostou se.
Obdobně chceme postupovat při realizaci 2. ETAPY REVITALIZACE
dle projektu – tj. rekonstrukce prostoru za autobusovou zastávkou. I zde
chceme zachovat kostru projektu, která představuje likvidaci většiny
tamních, dnes již přerostlých a ne příliš vzhledných jehličnanů.
Revitalizační projekt navrhuje doplnit prostranství nízkými keříky a
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vytvořit trvalkový záhon. V rámci letos podaného projektu s dotačním
titulem „NAUČNÁ STEZKA“ by ale vzniklý prostor měl být ještě
doplněn posezením s herními prvky pro malé děti.
Přípravu – tedy kácení starých dřevin chceme zahájit do začátku
vegetačního období, kdy to stromy ještě tolik nebolí. Tak se prosím
neděste, až tam uvidíte řádit brigádníky s motorovkou.
Připomínky a náměty vítáme.
Váš „OKRAŠLOVACÍ SPOLEK“ obce Plchov (stále hledající další
aktivní příznivce)

Co říci na závěr?
Prosinec, leden i únor probíhají svižně, valí se přehršel ročních hlášení,
výkazů, statistik, dotazníků, termínů, nový legislativní balíček
k odpadům, zpracování administrativy k dotacím... Momentálně zvažuji,
že si spolu s účetní zřídíme na obci přechodné bydliště. Ale je důvod
k radosti – Plchov spěje ke kolaudaci ČOV, vyhráli jsme ve výběrovém
řízení CAS 25, čeká nás, doufejme repas CAS 32, kus práce byl
odveden i při přípravě projektů Rekonstrukce obecního úřadu, Tůně a
Naučná stezka. Nejvíce si ale držme palec, aby se povedlo odevzdat
v pořádku žádost o dotaci na projektovou dokumentaci k obecnímu
vodovodu. Proto, pokud se mi stane, že někdy nereaguji dost rychle na
Váš dotaz, neznamená to, že jsem zapomněla. Jsem jen důkladná a chci
mít „všechno podle pravítka“ a to stojí něco času. Mějte proto se mnou
trpělivost.

Vaše starostka, Kateřina Tučková

