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Milí spoluobčané,
rád bych v tomto předvánočním čase, v čase rozjímání a klidu, poděkoval za Vaši přízeň
v uplynulém roce.
Zbývá již jen pár dní do vánočních svátků, do chvíle, kdy zasedneme ke štědrovečerní tabuli.
Snad jste si v době předvánočního shonu našli čas i na sebe, svoji rodinu a setkání s přáteli.
Věřím, že k navození vánoční atmosféry přispěly i kulturní akce pořádané naší obcí, že Vás
potěšil adventní koncert, výstava prací žáků základní školy i tradiční rozsvěcení vánočního
stromu.
Přeji Vám radostné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších, v novém roce hodně štěstí,
zdraví, splněných přání a hezkých setkání.
Vladimír Žák

Odpadové hospodářství v r. 2014 a 2015
V roce 2014 bylo z naší obce odvezeno celkem 161 tun směsného komunálního odpadu
(popelnice), 1,68 tun velkoobjemového odpadu (jarní svoz velkého kontejneru u hasičské
zbrojnice), 8,4 t plastů, 8,0 t skla a 2,4 t papíru. V předcházejících letech bylo množství
směsného komunálního odpadu z popelnic 160 t v r. 2012 a 172 t v r. 2013. Celkové náklady
na svoz všech odpadů, včetně nebezpečných odpadů a velkoobjemového odpadu, dosáhly
v roce 2014 výše 453.274 Kč. Na poplatcích za odpady od občanů a živnostníků vybrala obec
celkem 356.917 Kč. Příjem od společnosti EKO-KOM za třídění odpadů byl 62.405 Kč.
Rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši 33.952 Kč uhradila obec ze svého rozpočtu.
Za hřbitovem byl vyměněn starý kontejner na odpady za nový a přidány dvě nádoby na tříděný
odpad. Před uložením hřbitovního odpadu do kontejneru prosím nejprve vytřiďte sklo do
zelené nádoby a plasty dejte do žluté nádoby. V budově „Dílny“ máme také trvale umístěn
kontejner na železný šrot, kam můžete v případě potřeby odevzdat kovový odpad z Vašich
domácností.
Termíny svozu popelnic v roce 2015 se nemění a zůstávají každý sudý týden v pátek.
Termíny sběru plastů a nápojových kartonů v roce 2015 budou ve středu
14.1. 11.2. 11.3. 8.4. 6.5. 3.6. 1.7. 29.7. 26.8. 23.9. 21.10. 18.11. 16.12.
Sklo bude sváženo 4x ročně ve středu v týdnech č. 5, 18, 31, 44. Svoz nebezpečného odpadu
bude dne 11.6. a 4.11. Papír z modrých kontejnerů bude svážen jednou měsíčně v úterý
v týdnech č. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49. Znovu jsme připravili pro Vaši
domácnost nástěnný kalendář s termíny svozu odpadů, který obdržíte na obecním úřadě po
zaplacení poplatku za odpady. V případě uhrazení poplatků za odpady převodem na účet Vám
kalendář doručíme domů. Informace o všech termínech svozu odpadů jsou také trvale umístěny
na webových stránkách naší obce v sekci Informace.
Poplatek za odpady na r. 2015 zůstává již pátým rokem ve stejné výši, tj. 400 Kč/osobu a je
třeba ho zaplatit nejpozději do konce dubna. Pro bezhotovostní platbu převodem z účtu budou

informace k platbě uvedeny na webových stránkách obce. Nové samolepky na popelnice
vydávat nebudeme, zůstávají zatím v platnosti ty staré.
Stavba kanalizace a čistírny odpadních vod
V říjnu byly zahájeny stavební práce na kanalizaci v obci Koruna. Vzhledem k příznivému
počasí byly v prosinci zahájeny práce také v obcích Třebařov a Tatenice. Na stavbě zatím
pracují tři stavební čety. Na jaře se počítá s nasazením podstatně většího počtu pracovníků.
Každé pondělí probíhají na obecním úřadě Koruna kontrolní dny za účasti zhotovitele,
investora, projektanta a technického dozoru stavby. Bylo také dohodnuto, aby občané byli
informováni o probíhající stavbě. Zhotovitel před realizací každé stoky rozdá do poštovních
schránek občanům informaci o realizaci včetně kontaktních údajů na konkrétního technického
pracovníka. V naší obci bude v lednu také dokončena projektová dokumentace kanalizačních
přípojek. Pro hromadné vyřízení územního souhlasu pro stavbu kanalizačních přípojek budeme
potřebovat spolupráci občanů. Bude třeba vyplnit a podepsat jednotlivé žádosti od vlastníků
nemovitostí, kterých se to týká. Obeslání žadatelů a předání těchto žádostí na náš stavební úřad
zajistíme s pomocí pracovníka obce.
Nová vyhláška o ochraně dřevin
Vyhláškou č. 222/2014 Sb. byla novelizována vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení, která platí od 1. 11. 2014. Původní vyhláška, která platila od
července 2013, umožňovala majitelům oplocených zahrad u rodinných nebo bytových domů
neomezené kácení bez povolení. Podle Ministerstva životního prostředí to mělo za následek to,
že bylo pokáceno velké množství cenných stromů, které majitelé na svých zahradách z různých
důvodů nechtěli, a před vydáním nové vyhlášky se jim nepodařilo na jejich pokácení získat od
příslušného orgánu ochrany přírody povolení. To bylo hlavním důvodem pro novelizaci
vyhlášky, která tak prakticky obnovuje původní předpis. Hlavní změnou oproti dosavadnímu
stavu je úprava kácení v zahradách, kdy nově platí režim kácení bez povolení pouze pro
ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň. Z vyhlášky tak zmizela problémová speciální definice pro
zahradu, kácení bez povolení se zúžilo pouze na ovocné dřeviny, ty však bude možné kácet bez
povolení např. i u rekreačních objektů, pokud jsou v zastavěném území. Znovu tedy platí, že je
třeba žádat o povolení ke kácení u dřevin, které mají ve výšce 130 cm obvod větší než 80 cm
nebo zapojeného porostu dřevin (např. souvislý porost keřů) o celkové ploše větší než 40 m 2.
V alejích je pak třeba žádat o povolení k pokácení i pro stromy s obvodem menším než 80 cm.
Parkování aut na chodnících v obci
V celém sídlišti rodinných domků stále přetrvává nešvar parkování aut na chodnících.
V letošním roce jsme budovali nový úsek chodníků a už při stavbě jsme upozorňovali majitele
přilehlých rodinných domů, aby neparkovali na chodnících. Chodníky na to nejsou stavěné,
časem se dlažba propadá, chodníky jsou pak zvlněné, voda z nich neodtéká a v zimě se špatně
udržují. Asfaltové komunikace jsou přitom dostatečně široké 6m a je možné na nich parkovat,
pokud zůstane k projetí vedle auta dostatečně široký volný pruh. Parkování aut na chodnících
(s výjimkou kde to povoluje dopravní značka, což není náš případ) je také porušování zákona o
provozu na pozemních komunikacích.
Výzva ke spolupráci při psaní Tatenického zpravodaje
Přivítali bychom zapojení více občanů do přípravy Zpravodaje a informování občanů o
událostech v obci a ze života místních spolků. Např. začátkem nového roku budou
v zájmových spolcích a sdružení probíhat výroční schůze. Jistě by bylo vhodné seznámit
občany s tím, co se v uplynulém roce ve spolku nebo sdružení událo a co se plánuje v novém
roce. Občané se také hodně zajímají o historii obce. Tady by se však musel najít ochotný
dobrovolník /např. senior(ka) nebo student(ka)/, který by tyto události vyhledal a sepsal.
starosta

Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Zápis do 1. ročníku ZŠ a Den otevřených dveří
Ve středu 21. 1. 2015 od 15.00 hodin se v budově ZŠ Tatenice v učebně 1. třídy uskuteční
zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2015/2016. Současně proběhne Den otevřených dveří,
během kterého si návštěvníci mohou prohlédnout školu.
V podzimních měsících se žáci naší školy zúčastnili různých akcí a soutěží:
Světový den 1. pomoci: 6., 7. ročník
Tělesná výchova – minigolf: 8., 9. ročník dívky
Atletický trojboj Damníkov: žáci 2. – 5. ročníku
Exkurze Planetárium Hradec Králové, Skanzen Krňovice: 5. – 7. ročník
Dvoudenní exkurze Karlovy Vary: 6., 7. ročník
Potštejn, Litice nad Orlicí: Historicko – turistický kroužek
Divadelní představení O pejskovi a kočičce: 2. ročník
Tělesná výchova – minigolf: 6., 7. ročník dívky
Drakiáda
Halloween
ZOO Praha: 3. - 9. ročník
Dvoudenní exkurze Žďár nad Sázavou, Světlá nad Sázavou: 8., 9. ročník
Okrskové kolo ve florbalu Horní Čermná: 8., 9. ročník - chlapci
Exkurze Ateliér uměleckého skla: Řemeslná dílna
Spoluúčast na adventním koncertu Tatenice: Pěvecký sbor
Příprava na soutěž Právo pro každého: 8. ročník
Exkurze Hlinsko Veselý Kopec: 5., 6., 8., 9. ročník
Mikulášská besídka – Klub důchodců Tatenice: Pěvecký sbor
Rozsvícení vánočního stromu Krasíkov: Pěvecký sbor
Rozsvícení vánočního stromu Tatenice: Pěvecký sbor
Mikuláš v MŠ a ZŠ
Tělesná výchova – bowling dívky: 6. – 9. ročník
Beseda EKOKOM (třídění odpadů): 1. – 9. ročník
Vánoční besídky v 1. – 9. ročníku
Mgr. Eva Valentová

Projekt Blíž k řemeslům a technickým oborům
Náš projekt, se kterým jsme Vás na stránkách Zpravodaje již několikrát seznámili, se pomalu
chýlí ke konci. Výrobky, které žáci zhotovují v předmětech Řemeslné techniky, Řemeslná
dílna a Pracovní činnosti, jste si mohli prohlédnout na Vánoční výstavce.
V rámci rozšířené Volby povolání absolvovali žáci 9. ročníku besedu se zástupci PSŠ
Letohrad, SŠUP Ústí nad Orlicí a SŠ automobilní Zábřeh. Tyto školy nabízejí žákům i
technické a řemeslné obory, o které je v současné době ze strany zaměstnavatelů velký zájem.
Zorganizovali jsme rovněž řadu exkurzí, například do Podorlického skanzenu Krňovice, do
Ateliéru uměleckého skla Andrey Staškové v Lanškrouně, zúčastnili jsme se akce Vánoce na
Veselém Kopci, kde se žáci seznámili se životem našich předků, vánočními tradicemi a
starými řemesly.
Během dvoudenních exkurzí navštívili žáci 6. a 7. ročníku firmu Thun 1794 a. s. v Nové Roli,
která je největším českým výrobcem porcelánu. Žáci se seznámili s procesem výroby,
výrobními prostorami a prohlédli si galerii, kde je vystavena řada výrobků firmy.
V Porcelánové školičce žáci využili možnosti ozdobit si hrníčky pomocí obtisků a vyrobili si
tak pěkné dárky. Druhý den jsme navštívili Střední školu keramickou a sklářskou v Karlových
Varech. Po prohlídce školy a seznámení se s vyučovanými obory si žáci v dílnách vyzkoušeli
odlévání porcelánové hmoty do forem, vykrajování ozdob z porcelánu a malbu na porcelán.
Odpoledne jsme absolvovali prohlídku sklářského muzea a sklářské hutě firmy Moser, výrobce
uměleckého křišťálového skla. Na závěr exkurze jsme si prohlédli lázeňské centrum Karlových
Varů. S 8. a 9. ročníkem jsme se na dvoudenní exkurzi vypravili na Vysočinu. První den jsme
navštívili Akademii ve Světlé nad Sázavou. Zde se vyučují převážně obory zaměřené na
umělecká řemesla a zpracování skla, keramiky, porcelánu, dřeva a kovu. Prohlédli jsme si

školu, dílny, ateliéry, seznámili jsme se s vyučovanými obory a jejich uplatněním na trhu
práce.
Odpoledne jsme navštívili sklárnu CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a. s. Ve sklářské huti
žáci viděli foukání skla, které si někteří z nich i vyzkoušeli. Dále jsme si prohlédli brusírnu a
malírnu skla a podnikovou prodejnu s výstavními prostorami. Ve Žďáru nad Sázavou jsme
navštívili památku UNESCO Zelenou Horu. Druhý den jsme absolvovali prohlídku Pivovaru
Rychtář v Hlinsku. Pivovarnictví je významnou součástí našeho potravinářského průmyslu.
Odpoledne se žáci zapojili do výukového programu o řemeslech v památkové rezervaci Betlém
Hlinsko.
V lednu a únoru nás ještě čekají například návštěva některé střední školy v okolí a Projektový
den řemesel.
Za realizační tým PhDr. Jana Žáková
Jak moderní obec likviduje odpad? – seriál Obec 21. století
Přeplněné skládky, přetékající kontejnery s komunálním odpadem, černé skládky na okrajích silnic a
lesních cest. To je v současnosti realita v mnoha obcích. Dle studie Českého statistického úřadu více
než polovina obecního odpadu končila v roce 2013 na skládkách. Studie uvádí, že v tomto roce bylo
vyprodukováno 3,2 milionů tun komunálního odpadu a pouze 14 % z těchto odpadů skončilo v
kontejnerech na tříděný odpad, což nás řadí k podprůměrným zemím v rámci EU.
Není proto divu, že novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která nabývá účinnosti začátkem roku
2015, se zaměřuje především na zkvalitnění oblasti třídění a recyklace komunálního odpadu. Podle této
novely je obec (mimo jiné) „povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního
odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných
odpadů.“ (§17, odst. 3). Zákon stejně tak ukládá povinnost fyzickým osobám zavedeného obecního
systému využívat (§17, odst. 5). Novela však zachází se zpřísněním pravidel pro nakládání s odpady
ještě dál a počítá s tím, že od roku 2024 bude úplně zakázáno skládkování směsného komunálního
odpadu a recyklovatelných a využitelných odpadů (§21, odst. 7), což bude podporovat postupným
navyšováním poplatků za skládkování těchto odpadů.
Nová legislativa se zaměřuje také na snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu
(„BRKO“), neboť právě tímto odpadem je tvořen největší objem veškerého skládkovaného
komunálního odpadu.
Individuální řešení: Tříděný odpad do vlastních popelnic či pytlů, kompostování
Toto řešení je vhodné zejména pro menší obce, kde občané disponují zahradou případně dvorem, kde
mohou nádoby ukládat. Pořízení nádob a pytlů do každé domácnosti má velkou výhodu v tom, že
občané nejsou při snaze třídit odpad nuceni opouštět svůj domov, nádoby mají mnohem blíže a
procento vytřízeného odpadu se tak výrazně zvyšuje.
Alternativou ke sběrné nádobě na bioodpad je kompostér. Pořízením kompostéru získávají občané
navíc možnost veškerý bioodpad, ať už ze zahrad či kuchyně, zpracovávat na svém pozemku a následně
využívat ke hnojení vlastní zahrady. Pokud si vytváří občané kompost sami, mohou navíc kontrolovat
jeho složení a nemusí se tak obávat případných škodlivých látek, které mohou být v neznámém
kompostu obsaženy.

Z matriky a evidence obyvatel
V naší obci se v roce 2014 narodilo 5 dětí. Přistěhovalo se 9 osob, odstěhovalo 7 osob a
zemřelo 6 osob. V obřadní síni bylo uzavřeno 11 manželství. K 1.12.2014 bylo v naší obci
trvale hlášeno 851 obyvatel.
Společenská kronika
Sňatek uzavřeli:
Žaneta Zwesperová (Strážná) a Martin Janhuba (Strážná)

(6.12.)

Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
83 let Marie Čapková
(4.1.)
80 let Františka Prokopová
Rozloučili jsme se s: Janem Janečkem

(5.11.)

(17.12.)

