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Sběr velkoobjemového odpadu, sběr starého železa
Velkoobjemový odpad (nábytek, matrace, koberce, aj.) můžete uložit do kontejneru výhradně
k tomu určenému. Kontejner bude přistaven od pátku do soboty ve dnech 26. a 27. 4. 2013 u
hasičské zbrojnice. Kontejner není určen pro stavební odpad, biologický odpad, železný šrot
ani nebezpečný odpad. Sběr nebezpečného odpadu proběhne obvyklým způsobem dne 13.
června 2013 (do domácností dostanete letáky). Velkoobjemový odpad do kontejneru, pokud
možno, porovnejte, aby byl prostor kontejneru využit co nejlépe.
Sbor dobrovolných hasičů provede v sobotu 27. dubna od 9 hodin sběr starého železa.
Železný šrot můžete připravit před své domy k cestě v sobotu ráno.
starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Zápis do MŠ
Od 13.5.2013 do 17.5.2013 se uskuteční zápis dětí do MŠ v Tatenici pro školní rok
2013/2014. V tomto týdnu budou u pí.uč.Aleny Koppové ve II. oddělení MŠ k dispozici
přihlášky. Děti do mateřské školy přijímá ředitelka školy na základě řádně vyplněné přihlášky
a stanovených kritérií, se kterými jsou zákonní zástupci seznámeni během zápisu do MŠ.
Kritéria jsou zveřejněna na www.zs.tatenice.cz. Zápis do mateřské školy bude ukončen
17.5.2013. Řádně vyplněné přihlášky budou přijímány do 23.5.2013 do 12 hodin.
Připravujeme
29.4. Coca - cola Školský pohár - fotbal dívky 8., 9.r.
30.4. Regionální kolo soutěže Právo pro každého 8.r.
30.4. Projektový den zaměřený na řemesla 8., 9.r.
4.5. Opera Prodaná nevěsta v Národním divadle (přihlášení žáci 5. a 7.r.)
6.,7.5. Exkurze do Jablonce nad Nisou 6., 7.r.
7.5. Okresní kolo ve volejbalu v Chocni dívky 8., 9.r.
9.5. ZOO Praha 3. - 5.r.
12.5. Den matek
14.5. Okresní kolo přírodovědné soutěže 3. - 5.r.
21.5. Fotografování dětí MŠ a žáků ZŠ
27.5. Zahájení celoplošného testování žáků 5. a 9.r.
10.-12.6. Školní výlet Liberec, Jizerské hory 8., 9.r.
6.6. Školní výlet Pardubice 1. - 4.r.
Červen Školní výlet Losiny 5.r.
Červen Školní výlet Kopeček u Olomouce ZOO 6.r.
Červen Dvoudenní cyklovýlet 7.r.
28.6. Předávání štafety, ukončení školního roku
Mgr. Eva Valentová
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Ve čtvrtek 18. 4. žáci naší školy v rámci Dne Země sbírali odpadky v obci a okolí, třídili
odpad apod.
V pátek 19. 4. proběhl ve škole každoroční Den zdraví. Věnovali jsme se sportu, zdravé
stravě a dalším aktivitám. Žáci zjišťovali, jak jsou na tom s kondicí, soupeřili v míčových
hrách, výstupem po schodišti zdolávali naše známé hory. Většině se podařilo pokořit Sněžku.
Ve zdravé kuchyni připravovali pomazánky a poznávali koření, jinde se seznamovali s 1.
pomocí, anglicky popisovali části těla a zjišťovali, ve kterých oblastech se pěstují plodiny,
tvořící běžnou součást našeho jídelníčku. Někteří, i přes špatné počasí, vyrazili s vlastnoručně
připravenou svačinou do přírody.
PhDr. Jana Žáková
Otevřený dopis ZOD Žichlínek vlastníkům pozemků
Vážení majitelé pozemků,
úvodem přijměte poděkování za dosavadní důvěru, která nám byla v uplynulém období
projevena pronájmem Vašich pozemků.
V současné době probíhají na katastrálním území vaší obce komplexní pozemkové úpravy. Po
dokončení těchto úprav dojde nejen k přečíslování pozemků, ale někde také ke změnám ve
výměrách či poloze v území.
Naše zemědělské družstvo působí v této oblasti již od roku 1992 a bezprostředně navázalo na
historickou činnost jednotných zemědělských družstev na celém území našich nejbližších
obcí. Máme i nadále zájem o pronájem vašich pozemků. Obracíme se na Vás se žádostí –
ponechte i nadále pozemky ve svém vlastnictví, tržní cena pozemků klesat nebude. Pokud
potřebujete pozemky prodat, obraťte se prosím na nás. Kromě právní záruky a komplexního
zpracování podkladů nabízíme zpravidla i nejvyšší cenu. Prodeje pozemků spekulativním
obchodníkům z Brna, Boskovic, Žamberka a odjinud sice může v jednotlivých případech
přinést okamžitý profit. Z dlouhodobého pohledu je to však pro vlastníky ztrátou. Cílem
takových spekulativních nákupů je rozbití půdní držby a nátlak na nájemce v podobě
nereálné výše nájmu.To vše může v konečné podobě přinést technické i finanční problémy
našemu tradičnímu a ustálenému způsobu hospodaření. V neposlední řadě pak hrozí výpadek
zaměstnanosti, nedostatek místních kvalitních produktů a hlavně změna tváře naší okolní
krajiny. Takového vlastníka v našem právním prostředí nikdo nedožene k nápravě škod,
způsobených nezájmem o hospodaření v naší oblasti.
Pronájem půdy ZOD Žichlínek je pro vlastníky jistotou dobrého hospodaření, řádného
hnojení statkovými hnojivy a dodržování pevných osevních postupů. Tento vyvážený stav
mezi rostlinnou a živočišnou výrobou, dlouhodobě udržuje půdu dobře zpracovatelnou s
optimálním poměrem živin a organických látek – tedy nevyčerpanou. Celý proces je pro
vlastníky důležitý také proto, že dává další jistotu a to řádného a pravidelného vyplácení
nájemného. A to i v případech, kdy dochází k neúrodě, či výpadku některé z jiných činností
našeho širokého hospodářského, výrobního i obchodního zaměření.
Pro nadcházející období rozhodlo představenstvo družstva o navyšování nájemného za
pronajatou půdu. Zvyšování nájemného bude probíhat postupně ve všech katastrech a to v
souvislosti s provedenými pozemkovými úpravami či končícími termíny nájemních smluv.
Nájemné je důležitým faktorem pro Vás – vlastníky pozemků. Výše nájemného v průběhu
trvání smluv nemusí být konečné. Celý proces je neustále v pohybu a i v průběhu
desetiletého cyklu dochází k jeho navyšování. Pro družstvo je na druhou stranu neméně
důležitá doba pronájmu a to z pohledu plánování hospodářského výhledu. Proto u
předkládaných nájemních smluv družstvo preferuje dlouhodobější nájemní vztah.
Za pochopení naší společné situace Vám děkuji. Za ZOD Žichlínek
MVDr. Josef Vinduška, předseda představenstva
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Seriál o odpadech (3)
Pravidla správného třídění odpadů pro každého
Tříděný odpad by neměl obsahovat zbytky potravin nebo chemikálií.
Toto pravidlo oceníte zejména v případě, kdy odpad shromažďujete delší dobu doma. Druhou
stránkou věci je skutečnost, že znečištěný odpad se ve většině případů vůbec nedá zpracovat.
Vytříděné odpady odkládejte jen do nádob k tomu určených.
To samé platí i obráceně, komunální odpady do kontejnerů na tříděný odpad nepatří,
nežádoucí příměsi v kontejnerech znemožňují další využití odpadů.
Zmenšujte objem odpadu.
Plastové obaly sešlapujte, papírové krabice rozkládejte. Čím více odpadů se do kontejneru
vejde, tím menší jsou náklady na jeho svoz. To neplatí u skla. Sklo pokud možno nerozbíjejte
na malé kousky - pro úspěšnou recyklaci je třeba, aby sklo bylo co nejméně rozbité.
Kontejnerem život tříděného odpadu teprve začíná
Třídění odpadů nekončí vhozením odpadku do kontejneru příslušné barvy. Tato místa jsou
pouhým začátkem dlouhé cesty odpadů, která končí recyklací, výrobou nového produktu.
Odpady z barevných kontejnerů jsou sypány do svozových vozidel a odváženy k dalšímu
nakládání. V naprosté většině případů nedochází k jejich přímému zpracování, ale jsou
transportovány na třídící linky.
Třídící či dotřiďovací linky jsou místa, která upravují odpady do podoby, kterou je možné
zpracovat. Typická třídící linka je umístěna ve velké hale, do které se sváží odpady
z barevných kontejnerů. Existují třídící linky pouze na papír či plasty, přesto se ale vyskytují
zařízení, ve kterých je možné dotřiďovat oba druhy odpadu.
V hale je vždy označené místo, kam se jednotlivé druhy odpadu vysypávají. Z přivezené
hromady se pak odpad po částech dávkuje na dopravník. Ten vynáší odpad do třídící kabiny,
kde dochází k vlastnímu dotřídění. V třídící kabině pracují lidé, kteří z materiálu pohybujícím
se po pásu vybírají příslušný druh. Například ze směsi plastů jeden pracovník vybírá čiré PET
lahve, druhý zelené, třetí modré a čtvrtý vybírá čiré fólie. Zbylý odpad projíždí po pásu dál, a
buď je tříděn na další komodity, nebo končí jako výmět, který se odváží na skládku či do
zařízení na energetické využití odpadu.
Vedle každého pracovníka linky se nachází vhozová šachta, kterou vybraný materiál bez
nečistot shazuje do sběrné kóje. V okamžiku, kdy je sběrná kóje naplněná, se otevře, a
hromada jednodruhového materiálu se nahrne na další dopravník, který ho dopraví k lisu. Zde
je odpad slisován do balíků. Podle druhu materiálu a velikosti lisu váží balíky 100 až 400 kg.
V této podobě je vytříděný a slisovaný materiál skladován a následně expedován ke
konečnému zpracování.
Kvalita třídící linky se dá posuzovat z mnoha úhlů, např. podle technického vybavení, podle
počtu druhů odpadů, které umí vytřídit, ale i podle toho, jak dobře dokáže vytříděné odpady
prodat.
V Pardubickém kraji probíhá dotřídění a recyklace plastového odpadu v recyklačním závodě
v Lázních Bohdaneč (Transform a.s.), nejvýznamnější třídící linky pro dotřídění papíru se
nacházejí přímo v Pardubicích a ve Svitavách.
Dotřiďování skla na linkách je věda
Třídící linka je důležitým stupněm v procesu recyklace odpadů. Třídící linky na papír a plasty
jsou si velmi podobné, často jedna linka dokáže upravovat oba druhy odpady, byť každý
zvlášť. U skla je postup dotřídění poněkud odlišný a značně složitější.
Dotřiďovací linky na sklo mohou být samostatné nebo součástí skláren. Jejich úkolem je
bezchybně odstranit vše, co není ze skla, a tudíž nelze nadále recyklovat. Toto dotřídění musí
být velmi důkladné, aby nedošlo ke znehodnocení celé várky skleněných výrobků. Požadavky
na kvalitu vstupní suroviny při recyklaci skla jsou nesmírně vysoké. Sklo je průhledný
materiál a každé jeho znečištění je vidět. Norma dokonce připouští pouze 1 gram nečistot na
100 kg upravených skleněných střepů. To je kvalita, kterou není možné běžnými technickými
prostředky dosáhnout, a proto existuje v České republice pouze několik třídících linek, které
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se tříděním skla zabývají. Třídičky na sklo jsou vybaveny laserovými senzory, a jelikož je
takové zařízení velmi drahé a skláren recyklujících sklo není mnoho, vozí se do vybraných z
nich surovina z celé země. Jedna ze speciálních třídících linek na sklo se nachází v Bílině
Chudeřicích. Chudeřická třídírna na sklo je výjimečná v tom, že dokáže zpracovávat i
autoskla a jiná speciální skla, která se běžně do kontejnerů dávat nemohou.
A jak probíhá cesta skleněného odpadu z popelnice až do třídícího zařízení? Sklo z kontejnerů
putuje nejprve do areálů svozových firem, kde se na střepištích skladuje do doby, než je ho
dostatečné množství. Následně se kamiony přepraví na příslušnou třídící linku. Tam probíhá
několik stupňů třídění, včetně ručního v první fázi, při kterém se vybírají velké nečistoty jako
je keramika, porcelán, kovy a další pevné částice. Poté již vše obstarávají stroje, drtiče a
vibrační síta. Výsledná velikost střepů se pohybuje v řádech milimetrů. Nakonec se pro
dosažení požadované vysoké kvality použijí optoelektrická čidla - laserový separátor, který
dokončuje celý proces a jen díky němu je možné dosáhnout požadované kvality. Pomocí
laseru je každý střep prosvícen a v případě, že se to nepodaří, jedná se o jasný signál, že střep
není skleněný nebo je velmi znečištěn prachem či jiným materiálem. Takový střep je pomocí
vzduchové trysky odfouknut mimo čisté střepy. Nečistoty by se totiž dramaticky projevily na
zhoršených vlastnostech nových skleněných výrobků. Poté následuje již jen skladování střepů
a jejich expedice do skláren k druhotnému využití.
Pardubický kraj svoji třídící linku na sklo nemá. Sklo z Pardubického kraje se tak vozí až do
Příbrami nebo do Kyjova v okrese Hodonín.

„Pálení čarodějnic“
TJ Sokol a ZŠ Tatenice Vás srdečně zvou v úterý 30.4.2013 na „Pálení čarodějnic“ na hřišti
TJ. Bude zajištěno bohaté občerstvení, hudba. Sraz čarodějnic je v 18 hodin na hřišti. Pro
čarodějnice jsou připraveny soutěže a drobné ceny.

Pozvánka na Den matek
Obecní úřad zve všechny maminky, babičky, prababičky, tetičky na tradiční oslavu svátku
matek, která se koná v neděli 12. května od 14 hodin na zámku. Těšit se můžete na
program, který pro Vás připravily děti ze ZŠ a staršího oddělení MŠ se svými učitelkami.

27.4.
28.4.
12.5.
18.5.
26.5.
1.6.
9.6.

sobota
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle

Fotbal na hřišti TJ Sokol – jarní část
Tatenice„B“ – Němčice
17.00 h
Tatenice – Řetová
16.00 h
Tatenice – Č. Heřmanice
16.00 h
Tatenice“B“ – Verměřovice“B“
17.00 h
Tatenice – Choceň“B“
16.00 h
Tatenice“B“ – Dlouhoňovice
17.00 h
Tatenice – FC JISKRA 2008“B“
17.00 h

muži
muži
muži
muži
muži
muži
muži

Domácí turnaje ml. žáků se uskuteční 27. dubna, 18. května a 1. června od 9 hod.
Společenská kronika
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
91 let Antonie Krejčová (10.5)
84 let Marie Morávková
90 let Marie Halamková (30.4)
Sňatek uzavřeli :
Lenka Pecháčková (Tatenice) a Ladislav Šípek (Přelouč)
Eliška Kabilková (Krasíkov) a Martin Svoboda (Krasíkov)
Věra Moravcová (H. Čermná) a Ladislav Dušek (H. Čermná)
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(16.3.)
(23.3.)
(30.3.)

(23.5.)

