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Jak si představujete domov? Jako dům? Jako
byt? Jako vesnici? Jako město? Jako stát? Jsou
tam lidé? Jsou tam věci? Jsou tam stavby? Jsou
tam stromy? Pravděpodobně je ta představa u
každého z nás jiná a možná se i u každého
z nás mění. Podle toho, kde zrovna jsme, jak
daleko od místa, kde to máme rádi a jak dlouho
bez lidí, které máme rádi. Zavřete oči a
představte si Váš domov.
Já zavřu oči a vidím mámu a tátu v obýváku,
když jsem byla malá. Vidím celou rodinu
s babičkami a dědečky. Je tam dvorek našeho
domu. Je tam pohled na kapličku. Je tam lípa u
autobusové zastávky, kde sedávali vrstevníci
mojí babičky, když jsme se vraceli autobusem
ze školy. Je tam hřiště, bažiny ve Figuře,
koupaliště a rákosí za ním, hospoda, kam jsem
chodila tátovi pro pivo do džbánku. Teď jsem
velká holka a kromě babiček a dědečků tady
všechno je. A to je můj domov. To jsou Tatce.
Tatce s kapličkou, lípou, známými ulicemi,
hřištěm, školkou, známými tvářemi.
Domov, to je místo, kde je nám příjemně. Je
tam útulno a uklizeno, cítíme se tam dobře.
Občas přemýšlím o tom, že už 9 let děláme
v obci projekty, které nám zpříjemňují život a
jsou potřebné, ale málo z nich je takových,
které nakrmí naši duši, potěší srdce, posilují
vztah k tomuto krásnému místu. Jenom
zlomek je takových, na kterých bychom se
mohli podílet všichni. Ráda vzpomínám na
sázení třešní za hřištěm, projekt Živá kronika,
který vznikal s několika pamětníky a díky
kterému vznikla menší knížka, video
s rozhovory s pamětníky nebo Výstava o
historii Tatců. Sázení lípy ke 100. výročí

vysazení Lípy Svobody, na které přispěla
spousta z vás a u lípy je umístěná pamětní
deska.
Hezké prostředí, kde je možné se potkávat,
popovídat, pořádat společné akce, něco
dobrého popít a pojíst, považuji, pro vesnici
jako je naše, důležitější než velké stavební
projekty. Podobným projektem měl být projekt
nazvaný „Úprava návsi“, jak jsme ho nazvali
ve spolupráci s Doc. Ing. Matoušem Jebavým,
Ph.D. Projekt leží už 4 roky v šuplíku a dosud
nebyl realizován z finančních důvodů. Návsí
byla myšlena část obce pod truhlárnou, kde je
památník padlým ve válce, autobusová
zastávka a točna, prostranství kolem lípy.
Jsou i projekty, které hezkému prostředí moc
nepřispějí, ale jsou nutné. Letos to bylo
ukládání elektrických kabelů do země nebo
výstavba nového osvětlení. Rozkopaná obec
nás přivedla na myšlenku společné úpravy
obce. Začal se rodit projekt, který nás bude
provázet celým příštím rokem s názvem „Rok
na vsi“. Je to projekt o společné práci, o
společném tvoření, o společné radosti. Více se
dozvíte v tomto plátku a během celého příštího
roku 2020.
Ještě je ale rok 2019. Přeji vám všem krásné
prožití svátků vánočních a tolik zdraví v roce
2020, abyste mohli uskutečňovat vaše sny a žít
život podle vašich představ.
Blanka Řezáčová, starostka obce
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S
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Několik let se věnujeme odpadovému
hospodářství, především v oblasti třídění
odpadů, protože vývoj v odpadech napovídal,
a již brzy se začne naplňovat, že likvidace
odpadů bude stále dražší a tou nejdražší
složkou v likvidaci bude směsný komunální
odpad. Tedy netříděný odpad. Za těch pár let
jsme v Tatcích ušli dalekou cestu a ve
směsném odpadu máme pouze odpady, které se
dále vytřídit nedají. Možná namítnete, že víte
o někom, kdo rozhodně netřídí, ale tomu se zde
věnovat nechci. Tak jako v dalších oblastech
života i zde hodně závisí na každém z nás, na
odpovědnosti každého z nás, na přemýšlení o
společném zájmu. O tom, že když každý z nás
přispěje svoji troškou do mlýna, nakonec
celková cena za systém odpadů v obci bude
taková, že udržíme cenu pro jednotlivce na
přijatelné úrovni. V tomto systému prostě
neplatí já, ale MY. Pouze my společně

můžeme.
V tabulce níže můžete porovnat množství
různých druhů odpadů v letech 2010, 2018 a
2020. Proč právě tyto roky? Jsou to roky mého
působení v obci a tato data mohu porovnávat.
V roce 2010 byl již nastavený systém na třídění
odpadů, který byl ale postavený pouze na
dobrovolnosti a ochotě pár lidí odpady třídit, a
to i bioodpad. V roce 2018 jsme již třetím
rokem třídili odpady do nádob, které máme
doma. Až na pár výjimek máme všichni
popelnice na směsný komunální odpad a také
na tříděné odpady – bioodpad, plast, papír. U
roku 2020 je zohledněna zvýšená cena skládek
a poslední sloupek znázorňuje množství
produkovaných odpadů, pokud bychom
systém door to door (DTD), tedy svoz
tříděných odpadů od každého domu,
nezavedli.

2010

2018

2020

bez změny systému

počet obyvatel

547

637

637

637

SKO celkem (t)

190,00

116,00

116,00

221,26

SKO/1 obyvatel (t)

0,35

0,18

cena likvidace/t

900,00 Kč

1 045,00 Kč

0,35
1 500,00 Kč

cena likvidace celkem 171 000,00 Kč 121 220,00 Kč 174 000,00 Kč

1 500,00 Kč
331 892,14 Kč

BIO celkem (t)

31,00

145,00

145,00

36,10

BIO/1 obyvatel (t)

0,06

0,23

0,23

0,06

cena likvidace BIO/t

300,00 Kč

200,00 Kč

200,00 Kč

200,00 Kč

cena likv.BIO celkem

9 300,00 Kč

29 000,00 Kč

29 000,00 Kč

7 220,11 Kč

PLASTY celkem (t)

10,00

22,00

11,65

PLASTY/1 obyvatel (t)

0,02

0,03

0,02

PAPÍR celkem (t)

9,00

18,00

10,48

PAPÍR/ 1 obyvatel (t)

0,02

0,03

0,02

náklady na likvidaci
180 300,00 Kč 150 220,00 Kč 203 000,00 Kč
339 112,25 Kč
celkem
Všimněte si, že i při vyšším počtu obyvatel se nám podařilo množství směsného komunálního odpadu
rapidně snížit a tím i cenu za uložení na skládce. (pozn. celková cena je cena pouze za likvidaci, není
zde vyčíslena cena za svoz)
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Jaký je další vývoj v odpadech?
V uplynulých dnech schválila vláda 4 odpadové zákony, které upravují nakládaní s odpady. Nová
legislativa stanovuje pro obce a města pravidla pro stanovení výše skládkovacího poplatku podle míry
třídění. Metodika zatím neexistuje, ale vize je taková, že čím větší bude vytříděnost odpadů tím menší
skládkovací poplatek bude obec platit. Tento systém by měl poprvé vycházet z množství odpadů
v roce 2019. Skládkovací poplatek je zákonem daný poplatek, dosud 500 Kč za každou tunu, který
tvoří část ceny za uložení odpadu na skládce. Tento poplatek by měl během 10 let dosáhnout částky
1.850 Kč za tunu. Je tedy zřejmé, že po připočtení ceny samotné skládky se mohou obce dostávat na
cenu 2.500 – 3.000 Kč za tunu směsného komunálního odpadu. Pokud obec bude schopna vytřídit
postupně od 35% odpadů za rok 2019 až po 75% v roce 2027, bude se na ni vztahovat nižší
skládkovací poplatek. Nyní začneme zúročovat naši schopnost třídit.
Z výše uvedených informací vyplývá, že třídění odpadů je nutné i nadále rozvíjet. Třídění odpadů je
prvním krokem v odpadovém hospodářství před recyklací a hospodářstvím oběhovým. Vývoj lze
predikovat ze situace v celé Evropě, která se touto cestou vydala. Oběhové hospodářství je způsob
výroby, a spotřeby, který díky opravování, repasování, znovu používání nebo recyklaci zhodnocuje
již existující výrobky nebo materiály. Prodlužuje se tak životní cyklus produktů a minimalizuje
odpad. Je to běh na dlouhou trať. Je to změna myšlení celé společnosti, každého z nás. Je to změna
legislativy, způsobu výroby a také projektování a navrhování nových výrobků. Naučili jsme se
způsobu použij a vyhoď, teď je čas se učit použij, oprav, dej, prodej, zrecykluj.
DŮLEŽITÉ INFO








Výše poplatku se na rok 2020 v Tatcích nemění, zůstává již 5. rokem na stejné úrovni, tedy
800 Kč/osoba nebo 800 Kč/nemovitost, kde není trvale hlášena žádná osoba.
Poplatky na rok 2020 můžete platit v hotovosti na obecním úřadu od 20.1.2020 do 28.2.2020
nebo převodem na účet č. 115-7155920217/0100 s uvedením čísla popisného do
variabilního symbolu a do zprávy pro příjemce uveďte jména osob, za které poplatek platíte.
Známky na označení popelnic si vyzvedněte na obecním úřadě
Na základě připomínky několika domácností na nedostatečnou kapacitu nádob na plasty,
zkusíme další formu sběru plastů: i nadále zůstane měsíční svoz od domů z popelnic. Tyto
domácnosti si mohou zdarma vyzvednout pytle na plasty
a pravidelně mezi
svozy plastů (přesný den je vyznačený v kalendáři svozů na rok 2020, který dostáváte
současně s tímto plátkem) vyndáte pytel před dům a ten bude odvezen zaměstnancem obce
na sběrný dvůr.
Plechovky od nápojů (opravdu pouze od nápojů) můžete vhazovat do plastů, svozová
společnost Nykos, a.s. je na své třídící lince vytřídí
Jedlé oleje můžete v uzavřené lahvi (dbejte na správné uzavřené lahve, aby nedošlo k vylití
oleje při přepravě) položit na jakoukoli popelnici a Nykos tyto lahve sveze.








Pár postřehů k odpadům
Plasty před vhozením do popelnice sešlápněte. Ušetříte tak místo a plastů se
do popelnice vejde více. Navíc při svozu plastů nevozíme vzduch
Třiďte všechen bioodpad. Jak ze zahrady tak kuchyňský. Bioodpad je jeden
z nejtěžších odpadů a při skládkování společně se směsným odpadem je to
drahý špás
Opačně směsný odpad vhozený do bioodpadu znehodnotí celý svoz a pak
nemůže být přijat na kompostárnu, ale opět musí být uložen na skládku
(rozdíl v ceně skládkování může být na jednom svozovém autě až 10 tis Kč)
Sledujte dění kolem odpadů, přemýšlejte o něm, ať z finančních důvodů nebo
z ekologických, téma odpadů je dnes úplně jiné než před 30 lety
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Pro letošní rok připravila skupina ČEZ pro
Tatce velký projekt, a to ukládání kabelů
nízkého napětí do země. Spoustu let jsme o to
usilovali, abychom se zbavili nehezkých
betonových sloupů a také aby nedocházelo
k poruchám vlivem povětrnostních podmínek.
V roce 2017 nám ČEZ zaslal oznámení,
abychom ze sloupů v jeho vlastnictví odstranili
veškerá naše zařízení, tedy osvětlení a
rozhlasy. Na základě této výzvy jsme nechali
zpracovat projektovou dokumentaci na nové
veřejné osvětlení v částech obce, kde bude
realizována stavba ČEZ, tedy v ulici
Kouřimská, Hořanská a V Chaloupkách.

Projekt za cca 4,5 mil Kč. Částka, kterou
nejsme schopni během jednoho roku zaplatit.
Hledali jsme řešení a našli jsme ho v uzavření
Smlouvy s firmou AZ Elektrostav, která pro
ČEZ stavbu realizovala. V rámci výkopových
prací byly do země uloženy i kabely pro naše
veřejné osvětlení. Tím se celková cena snížila
na cca 2,5 mil Kč. Rozložili jsme celou akci do
2 let. V letošním roce jsme položili kabely a
umístili polovinu z potřebných lamp. Druhou
polovinu umístíme v prvním čtvrtletí roku
2020. Buďte, prosím, trpěliví, osvětlení bude
doplněno během příštího roku. Děkujeme.

JAK JSME STAVĚLI HASIČÁRNU
Oživení jednotky sboru dobrovolných hasičů
s příchodem Dana Biška do zastupitelstva
v roce 2014 nabralo rychlý spád a zakoupením
cisternové automobilové stříkačky všechno
v podstatě začalo. Noví členové stále přibývají
a jednotka má za sebou několik zásahů, a to
nejen na území obce. Hasiči se podílí na
akcích, kde je potřeba chlapská práce. Tak jako
letos při budování stezky do Milčic. Jednotka,
která je organizační složkou obce, má dnes
proškolené velitele, strojníky, nositele dýchací
techniky na úrovni, aby mohla usilovat o
zařazení mezi jednotky JPO 3, což jsou
jednotky vyšší kategorie, než jakou je naše
jednotka dnes. Tady musím vzpomenout
Lucku Müllerovou, která je jedinou členkou
JSDH a hlavní první ženou, která je nositelkou
dýchací techniky. V roce 2017 jsme požádali
o dotační podporu na stavbu nové hasičárny,
protože do staré hasičárny se cisterna nevešla a
kvůli špatným základům nebylo možné její
rozšíření.
Garážování
cisterny
v temperovaném prostoru, kde nezamrzne
voda nutné kvůli celoroční akceschopnosti
jednotky. Obdrželi jsme rozhodnutí o
poskytnutí dotace z Generálního ředitelství
hasičského záchranného sboru Ministerstva
vnitra a zároveň z rozpočtu Středočeského

kraje v celkové výši 1,8 mil Kč. Celkové
náklady na stavbu včetně příjezdové
komunikace, projektové dokumentace a
dozorování stavby dosáhly 2,7 mil Kč. Ve
veřejné soutěži vyhrála zakázku firma KFJ,
s.r.o. z Kostelce nad Černými Lesy. Stavět se
začalo na konci února letošního roku.
Spolupráce nebyla vždy jednoduchá, při stavbě
se vyskytly problémy, které jsou součástí snad
každé stavby a komunikace s firmou ne vždy
byla ideální. Nakonec jsme stavbu dotáhli do
zdárného konce a na začátku září jsme
kolaudovali. 111 let od založení sboru
v Tatcích se slavilo již v novém.
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111 LET SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V sobotu 12.10.2019 proběhly oslavy 111 let
od vzniku Sboru dobrovolných hasičů v
Tatcích. Oslav se zúčastnily spřátelené sbory z
blízkého okolí Dobřichov, Hořátev, Sadská,
Kostelní Lhota, Ratenice, Dolní Měcholupy,
Praha Petřiny, Kovanice, Třebestovice,
Sokoleč, kterým děkujeme za podporu.
Součástí oslav bylo složení slibu 22 mladých
hasičů, kteří na to byli patřičně hrdí. Součástí
bylo také požehnání sboru, hasičárně a také
stříkačce od pana faráře Josefa Nerada, který
se pochlubil, že také býval mladým hasičem a
dosud je členem jednoho sboru dobrovolných
hasičů.
Jako starostka obce jsem patřičně pyšná na to,
že hasiči mají v Tatcích stále své místo. Přeju
jim hodně úspěchů, hodně trpělivosti a hodně
odvahy při plnění náročných úkolů, hlavně
v oblasti náročného vzdělávání. Zároveň
děkuji veliteli jednotky, Danu Biškovi za to,
kam se jednotka a celý sbor pod jeho vedením
za 5 let posunul a musím také vzpomenout na
pana Miroslava Blechu, který již není mezi
námi, ale celý svůj život hasičům v Tatcích
zasvětil a držel sbor při životě i během méně
slavných let.
Děkuji také obci Milčice za zapůjčení koňské
stříkačky z roku 1923 a také Hřebčínu v
Kladrubech za zapůjčení krásných hřebců. A
my, kteří nejsme hasiči, buďme hrdí, že máme
mezi sebou lidi, kteří jsou ochotni se vzdělávat,
vychovávat a věnovat svůj volný čas dětem a
jsou připraveni chránit naše životy a majetky!
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PROCHÁZKOVÁ CESTA DO
MILČIC
Na začátku listopadu byla dokončena
Procházková cesta do Milčic. Projekt byl
realizován po dohodě obou obcí, Tatce a
Milčice. Součástí projektu byla výsadba
stromů a na milčické straně vznikly 3 tůně.
S realizací samotné cesty jsme čekali až budou
sklizená pole kolem. Stezka pro pěší vznikla na
místě bývalé staré cesty do Milčic podél
remízku mezi poli. Na cestu se dostanete
z Figury, projdete pod mostem pod železniční
tratí, hned za ním se dáte doleva a lesní cesta
vás navede na zpevněnou cestu, po níž dojdete
k mostku přes Milčický potok a dále podle
milčického hřbitova až do Milčic a javorovou
alejí k Milčickým rybníkům. Přejeme krásné
procházky mimo hlavní silnice.
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KANALIZACE A STOČNÉ 2020

Zastupitelstvo obce schválilo výši stočného pro rok 2020. Výše stočného se nemění, zůstává na částce
44 Kč za 1m3 splaškové vody; tj. v přepočtu na osobu 1584 Kč za rok. Zároveň s tím se zastupitelstvo
rozhodlo vydat nový ceník oprav, který zahrnuje hodinové sazby za práci technika na místě a opravy
čerpadel v případě vlastního zavinění. Opravy čerpadel, které jsou vynuceny běžným opotřebováním,
byly zahrnuty do výše stočného. Nový ceník najdete v nejbližších dnech na webových stránkách obce
a ve vývěskách.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

Rozpočet obce na rok 2020 byl sestaven jako přebytkový, což znamená, že příjmy obce v příštím roce
budou vyšší než výdaje. Vyšší příjmy budou sloužit pro splácení úvěrů poskytnutých v minulých
letech na vybudování kanalizace a rozšíření MŠ a ZŠ.
Příjmy 11 175 000 Kč
Výdaje 10 035 000 Kč
Rozdíl ve výši 1 140 000 Kč bude použit na
splácení úvěrů

Největšími příjmovými položkami jsou příjmy ze sdílených daňových výnosů, příjem ze stočného,
příjem z poplatku za svoz odpadů a odměny od EKOKOM za vytříděný odpad.
Největšími výdajovými položkami bude v příštím roce výdaj za nové veřejné osvětlení, které bylo
částečně vybudováno v letošním roce a příští rok bude dokončeno, výdaj na provoz školy a školky,
sběr a svoz komunálních odpadů, provoz kanalizace, komunální služby a údržba obce, činností místní
správy (platy zaměstnanců obce a starostky obce, údržba veškerého obecního majetku, vytápění
budov, patří sem také úprava knihovny, kterou v příštím roce plánujeme), výdaj za projektovou
dokumentaci na vodovod, výdaj za projektovou dokumentaci na chodník Na Stachově nad školou
V roce 2020 se budeme věnovat dokončení veřejného osvětlení, přípravě projektu chodníku Na
Stachově, abychom na podzim mohli podat žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
dále připravovat projekt vodovodu a znovu otevřeme projekt Cyklostezky, kterého se rozhodně
nechceme vzdát. A samozřejmě se budeme věnovat zvelebování obce, do kterého bychom rádi
zapojili každého z nás a budeme pro vás připravovat společenské a kulturní akce, na kterých se také
můžete podílet, pokud máte chuť.
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ROK NA VSI

A vracíme se k začátku tohoto plátku. Vše ještě připravujeme a vy se všechno včas dozvíte, ale
myšlenka je taková, že celý projekt bude mít 3 části.
1) Úprava návsi pod truhlárnou: v prvním
čtvrtletí příštího roku zveřejníme druhy
stromů a keřů, které budeme sázet. Obec
zajistí hromadně všechny potřebné
rostliny a vy si vyberete, které rostliny se
ujmete. To znamená, že ji zaplatíte a
potom v předem určený den vysadíme
keře a stromy na svoje stanoviště podle
plánu výsadby. Vaším úkolem bude
rostlinu nejen dobře zasadit, ale i nadále o
ni pečovat, např. zálivkou. My plánujeme
společně se školou vyrobit zápichy
s vašimi jmény, abyste si svoje rostliny
vždy poznali a mohli jste se s nimi potěšit.

2) Zvelebení prostranství před domy: nejen
oplocené dvorky u našich domů, ale také
prostranství před domem a před plotem
může dělat radost nejen nám samotným,
ale také kolemjdoucím. Vždy mě
uchvacovala úprava domů na anglickém
venkově, ale nemusíme chodit tak daleko,
krásná prostranství před domy můžete
vidět i na jižní Moravě. A aby nás to více
bavilo, v prvních měsících příštího roku
vyhlásíme soutěž, do které se budete moci
přihlašovat do konce března. My všechna
přihlášená místa vyfotíme a na posvícení,
tedy v listopadu na Martina proběhne
veřejné hlasování o nejlépe upravené
prostranství před domem. Vítěz získá
poukaz na nákup zahradní techniky
v hodnotě 15 000 Kč.

3) Sázení stromů: na podzim proběhne sázení stromů na více místech v obci, zamýšlená místa
zveřejníme, stejně jako druhy a množství sázených stromů a opět si budeme moci „zakoupit váš
strom“, podobně jako při úpravě návsi. Bude se jednat o staré odrůdy ovocných stromů nebo listnáče,
které patří do Polabské nížiny.

Podrobnosti se včas dozvíte prostřednictvím obvyklých komunikačních kanálů. Zatím se můžete těšit,
případně nám sdělovat vaše nápady, myšlenky, připomínky. V každém případě rok 2020 se u nás
v Tatcích ponese v duchu Roku na vsi.
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Do vašich diářů
11.1.2020
8. 2. 2020

Obecní ples
Myslivecký ples

15.2.2020

Školní ples

22.2.2020

Masopust

7. 3. 2020

Střelecký ples

Dejte vědět pořadatelům, můžete prostřednictvím obecního úřadu, že máte zájem přivítat
masopustní průvod, aby Vám maškary popřály dobrý rok. Malé pohoštění nebo něco tekutého na
zahřátí maškary jistě potěší, přece jenom, musí projít celou vesnici 
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LÍPA S PAMĚTNÍ DESKOU
Lípa vysazená v letošním roce u příležitosti 100. výročí vysazení Lípy Svobody
s lavičkou od Tomáše Pečenky a pamětní deskou se jmény všech, kteří na lípu i lavičku
přispěli
Děkujeme!

S t r á n k a 10 | 12

S t r á n k a 11 | 12

S t r á n k a 12 | 12

