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Projekt domácího kompostování
V měsíci září proběhlo ve Vašich domácnostech dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjištění
zájmu o domácí kompostování. Dotazník odevzdalo 110 z celkového počtu 280 domácností.
V současné době zpracováváme projekt, abychom mohli podat žádost o dotaci z Operačního
programu životní prostředí z Prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží. Výzva pro podávání žádostí o dotaci už byla SFŽP vyhlášena a
končí 18. prosince 2013. Je možné získat dotaci až 90% z celkových uznatelných nákladů. Do
budoucna se totiž předpokládá, že všechny obce a města budou povinny mít na území obce
zavedený systém separace a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (BRO). K našemu
projektu ve stručnosti:
Domácnosti, které projevily zájem o domácí kompostování, obdrží od obce zdarma plastový
uzavřený kompostér o objemu asi 0,9 m3 (cena kompostéru je cca 2600 Kč). Proč
kompostovat: v domovním odpadu tvoří biologicky rozložitelný odpad až 35% a tvoří tak
podstatnou část domovních odpadů, bioodpad si můžeme sami doma přeměnit na kvalitní
organické hnojivo – kompost, kompostováním přispíváme ke snižování emisí skleníkových
plynů a k ochraně životního prostředí, při domácím kompostování není nutné odpad nikam
přepravovat, kompostování bioodpadu snižuje množství sváženého směsného komunálního
odpadu a šetří tak náklady na svoz. Materiály vhodné ke kompostování jsou: odpad
z kuchyně, posekaná tráva, listí, sláma, kůra, dřevo, větve, piliny, papír, kartony.
Součástí našeho projektu „Systém pro separaci a využití BRO v obci Tatenice“ bude i
nakládání s biologickým odpadem z obecních pozemků. Tento odpad bude uložen do
ocelových kontejnerů o objemu 3-5 m3 a svážen do bioplynové stanice nebo kompostárny.
Předpokládáme, že svoz by zajišťovalo zemědělské družstvo. O svoz těchto odpadů
z obecních pozemků už projevilo zájem např. ZDV Třebařov.
Úprava a stabilizace koryta Hraničního potoka – jeho údržba
Stavba byla po dlouhých přípravách zahájena letos v září. Investorem stavby je správce
potoka státní podnik Lesy ČR. Stavbu provádí firma VDP STAVBY a.s. Velké Losiny a bude
dokončena do konce roku. Zároveň s touto stavbou budeme řešit opravu podloží, na kterém je
most přes potok u Kesselgruberových.
V souvislosti s touto stavbou je, myslím, vhodné zamyslet se také nad údržbou břehů a koryta
potoka. Koryto potoka je na některých místech silně zanesené. Občané často a právem na tuto
skutečnost upozorňují a žádají nápravu. Poslední čištění správcem toku proběhlo v r. 2011.
Jako téměř každý rok jsem i letos v srpnu odeslal písemnou žádost správci potoka o údržbu
břehů a vyčištění koryta potoka. Je třeba si uvědomit, že povinnosti týkající se údržby břehů a
koryta potoka má správce vodního toku (§47 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách), nikoli obec.
Na druhou stranu je však třeba chápat i argumenty správce vodního toku – nemáme dostatek
peněz, abychom mohli provádět údržbu častěji, občané svým jednáním situaci velmi zhoršují,
hází do potoka všelijaké odpady, na břehy nebo přímo do potoka sypou posekanou trávu a
plevel za zahrad a záhonů, z potoka nelegálně čerpají vodu, apod.

Z toho je vidět, že problém je složitější, než by se mohlo zdát. Určitým řešením by mohlo být
právě zavedení systému separace a nakládání s BRO a také přísnější postih občanů, kteří
nakládají s odpady v rozporu s vyhláškou obce.
Nová vyhláška o ochraně dřevin
V červenci 2013 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení. Zásadní změnou je, že už nebude třeba povolení obecního úřadu ke
kácení dřevin rostoucích v zahradách. Zahradou ve smyslu definice uvedené v § 1 písm. c)
vyhlášky, je pozemek u rodinného nebo bytového domu v zastavěném území obce, který je
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Nově naopak bude třeba povolení ke kácení
všech dřevin, které jsou součástí stromořadí (§ 1 písm. d) vyhlášky).
Vzhledem k častým dotazům také připomínáme, že náš obecní úřad nemůže povolit kácení
dřevin, které jsou součástí břehových porostů podél vodních toků nebo rybníků. V těchto
případech se jedná o tzv. významné krajinné prvky (VKP) a souhlas k zásahu do těchto VKP
dává příslušný odbor životního prostředí (MÚ Lanškroun).
Poděkování místním hasičům
Našim hasičům patří poděkování za pomoc při červnových povodních na Mělnicku. Pomáhali
od 11. do 16. června v obci Všestudy v domově důchodců Červený mlýn.
Jednotkám SDH, které zasahovaly při letošních povodních, byla na základě podaných žádostí
poskytnuta státní dotace. Pro naši jednotku SDH se jedná o částku 118 tis. Kč. Za tyto peníze
bude opraveno hasičské vozidlo Tatra 815, zakoupeny osobní ochranné prostředky (obleky,
boty, rukavice, masky k dýchacím přístrojům) a další technické vybavení (požární hadice,
kalové čerpadlo, vyprošťovací popruhy, aj.).
Informace k ukončeným a probíhajícím akcím
Koncem srpna byla dokončena rekonstrukce v mateřské škole. Zaměstnanci obce tady
pomáhali s úklidem, malováním, nátěry, stěhováním, apod. Na zahradu MŠ byla
namontována nová brána, nové oplocení má i zahrada u bytového domu „u smrku“.
Letní slavnost na nádvoří zámku měla dobrý ohlas, to je příslibem do budoucna, abychom
něco podobného uspořádali častěji. Děkuji místním spolkům (TJ, hasičům, myslivcům) za
pomoc při organizaci této kulturní akce. Na slavnost také finančně přispěla společnost
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí.
V tomto týdnu byly zahájeny práce na budování nového místního rozhlasu. Po dokončení
bude spuštěn zkušební provoz. Předpokládám, že také požádáme občany o spolupráci při
odstranění případných nedostatků v kvalitě vysílání tím, že nahlásí tyto závady na obecní
úřad.
V myslivně na Mlýně byla provedena oprava místnosti s klenbovým stropem, kde byly
problémy s vlhkostí stěn. Vlhké stěny myslivci otloukli a stavební firma P. Dařílka provedla
opravu montáží předsazených stěn a sanační omítkou. Celkové náklady opravy jsou 45 tis.
Kč. Myslivci také svépomocí opravili kamenné opěrné zdi ze dvora Mlýna. Na horní část
opěrných zdí bude ještě namontováno oplocení kvůli bezpečnosti.
Na hasičské zbrojnici byla provedena menší oprava střechy, a to výměna střešní krytiny nad
verandou kam při deštích zatékala voda. Zaměstnanci obce nyní pracují hlavně v lese na
prořezávkách, zpracovávají dřevo na palivo a natírají mladé stromky přípravkem proti okusu
zvěří.
starosta
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Projekt: „ Blíž k řemeslům
CZ.1.07/1.1.28/01.0021

a

technickým

oborům“,

registrační

číslo:

Projekt byl zahájen v březnu 2012 a do měsíce září probíhaly přípravné práce. Ve
školním roce 2012/2013 byly do výuky zařazeny Řemeslné techniky (nepovinný předmět pro
žáky 5. a 6. ročníku), Řemeslná dílna (volitelný předmět pro žáky 7. – 9. ročníku) a byly
inovovány Pracovní činnosti od 5. do 9. ročníku.
Vyučující absolvovali základní školení na interaktivní tabuli ActivBoard (první část
proběhla v červnu, druhá v srpnu a závěrečná v lednu).Další kurzy pro práci s interaktivní
tabulí (pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé) proběhly v únoru, březnu a dubnu 2013.
Učitelé na výuku připravují výukové materiály, které mají žákům pomoci při jejich práci.
Žáci se setkávají s novými technikami a výrobky nejenom na naší škole, ale navštívili
už několik zajímavých míst v bližším i vzdálenějším okolí.
Pro žáky 8. a 9. ročníku byla připravena dvoudenní exkurze do Mladé Boleslavi.
Navštívili Škoda auto Muzeum, výrobní závod a Střední odborné učiliště strojírenské.
Muzeum řemesel v Letohradě navštívili žáci z Řemeslných technik.
Exkurze pro podporu volby povolání se uskutečnila v České Třebové a v Litomyšli
(návštěva muzea).
Interaktivního programu o lidových řemeslech se žáci zúčastnili v Muzeu Litovel.
Exkurze pro žáky 6. a7. ročníku se uskutečnila v květnu 2013 do Jablonce nad Nisou.
Navštívili Střední školu řemesel a služeb, seznámili se s jednotlivými obory v praktických
dílnách, navštívili také Muzeum skla a bižuterie.
Projektový den pro žáky 8. a 9. ročníku se uskutečnil 30. dubna 2013. Navštívili nás
odborníci z oboru truhlář, cukrářka a šperkařka.
Dále proběhly besedy pro žáky.
I ve školním roce 2013/2014 se žáci mohou těšit na další exkurze, projektový den,
besedy a zajímavé činnosti při vyučování.
Mgr. Jana Kristková, koordinátor aktivit projektu
Zájmové kroužky ve školní roce 2013/2014
Výtvarný kroužek II. oddělení MŠ
Kateřina Květenská
Sportovní klub
Helena Křivohlávková
Klub šikovných dětí 1. ročník
Jana Kristková
Klub šikovných dětí 2. ročník
Ivana Zatloukalová
Sborový zpěv
Ivana Zatloukalová
Hra na kytaru
Ivana Zatloukalová
Anglický klub
Hana Pokorná
Klub šikovných dětí 4. ročník
Ludmila Poláková
Hra na kytaru
Ludmila Poláková
Hra na zobcovou flétnu
Eva Valentová
Školní časopis 8., 9. ročník
Michal Oblouk
Keramický kroužek
Jana Žáková
Historicko - turistický kroužek
Jana Žáková, Michal Oblouk
Tvoříme pro radost
Iveta Mutlová (ve spolupráci s DDM Kamarád Č.Třebová)
Taneční kroužek
Iveta Mutlová (ve spolupráci s DDM Kamarád Č.Třebová)
Mgr. Eva Valentová

Čistý les
Je namístě si připomenout a pochválit účastníky akce ,,Čistý les 1 "
Obecní úřad za likvidaci nasbíraného odpadu, Mysliveskému spolku za zapůjčení pomocné
techniky a především pochvalu samotným sběračům.
2. ročník plánujeme na stejné období v roce 2014.
Kateřina Šubrtová a Martin Štěpánek
Fotbal na hřišti TJ Sokol – podzimní část
20.10.
20.10.
3.11.
3.11.
10.11.

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

Tatenice – Rybník
Tatenice – Boříkovice
Tatenice – Sebranice
Tatenice – Sloupnice
Tatenice – Brandýs n.O.

10.00 h
15.30 h
10.00 h
14.00 h
14.00 h

st. žáci
muži
st. žáci
muži
muži

Společenská kronika
Přivítali jsme do života:

Thea Sarah Štěpánková (16.6.)
Adéla Vondráčková
(10.7.)
Matylda Spáčilová
(29.7.)

Sňatek uzavřeli:
Radka Zerzánková (Tatenice) a Vlastislav Mazal (Tatenice)
Eva Kročilová (Mor. Třebová) a Radek Sedláček (Mor. Třebová)
Milena Kalousková (Rudoltice) a František Heger (Lanškroun)
Renata Šupálková (Valtice) a Petr Skula (Tatenice)
Tereza Vykydalová (Rudoltice) a Jan Verner (Rudoltice)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
90 let Ludmila Poláková
(1.11)
85 let
85 let Jaroslav Sobotka
(23.10.)
84 let
81 let Jarmila Kuběnková
(21.10.)
81 let
Rozloučili jsme se s:

Břetislavem Langerem
Marií Havlíčkovou
Antonínem Pokorným

(6.7.)
(6.7.)
(20.7.)
(3.8.)
(31.8.)

Marie Knápková
Zdeněk Havlíček
Cecilie Květenská

(15.9.)
(20.9.)
(3.10.)

(27.9.)
(13.10.)
(22.11.)

