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Odpadové hospodářství
V roce 2009 bylo z naší obce odvezeno celkem 125 tun směsného komunálního odpadu
(popelnice + kontejner u hřbitova), 14,6 t plastů, 7,7 t skla a 3,9 t papíru. Celkové náklady na
svoz všech odpadů včetně plastů, skla, nebezpečných odpadů, kontejneru u hřbitova a nákup
jednoho bílého kontejneru na sklo dosáhly v roce 2009 výše 386.887,-Kč. Na poplatcích za
odpady od občanů a živnostníků vybrala obec celkem 271.127,-Kč. Příjem od společnosti
EKO-KOM a ASEKOL za třídění odpadů byl 59.726,-Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši
56.034,-Kč uhradila obec ze svého rozpočtu. Na r. 2010 je poplatek 370 Kč na občana a je
třeba jej zaplatit do konce dubna. Předpokládáme, že v jarních měsících některý
z dobrovolných spolků (hasiči, TJ), příp. obecní úřad provede sběr starého železa.
Obec se stala od 1.1.2010 plátcem DPH
Naše obec se od 1.1.2010 povinně zaregistrovala jako plátce DPH. Podle novely zákona o DPH
se tak stane v případě, že obec dosáhne v příjmech z ekonomických činností za 12 měsíců po
sobě jdoucích, obratu přesahující 1 mil. Kč, což se nám v loňském roce stalo. V praxi to
znamená, že u některých tzv. ekonomických činností bude obec k cenám výkonů a služeb
povinně účtovat také příslušnou sazbu DPH. Problematika plátcovství DPH pro obce je
poměrně složitá. Pokusím se alespoň stručně vysvětlit některé základní údaje. U všech činností,
které souvisí s veřejnou správou, se DPH neúčtuje ani na straně příjmů, ani na straně výdajů.
To znamená např., že místní poplatky (za odpady), správní poplatky (za vydání stavebního
povolení, za výpis z KN, za ověření podpisu, aj.) se nemění. U ostatních tzv. ekonomických
činností mohou nastat pro obce podle zákona o DPH tyto případy:
1) činnost je od DPH osvobozena – 0% DPH (např. prodej a pronájem pozemků, pronájem
bytů, přeúčtování energií a služeb)
2) účtuje se DPH v základní sazbě – 20% (např. prodej dřeva-kulatiny, prohrnování cest,
pronájem movitých věcí, odvoz odpadu, doprava nákladní-odvoz dřeva)
3) účtuje se DPH ve snížené sazbě – 10% (např. stočné, prodej palivového dřeva).
Připravované projekty a investiční akce v r. 2010
V prosinci 2009 byla dokončena druhá dílčí část přístavby tělocvičny, kterou jsme financovali
z vlastních zdrojů (7,6 mil. Kč) vzhledem k tomu, že státní dotaci jsme v tomto roce nezískali.
Hotová je hrubá stavba, střecha včetně tepelné izolace, klempířské prvky, splašková
kanalizace, podlahy, okna, vstupní dveře a dešťová kanalizace. Na jaře bychom chtěli
pokračovat. Na dokončení potřebujeme 10 mil. Kč. Na tuto částku žádáme o dotaci, o níž by
mělo být rozhodnuto do května 2010. V rozpočtu obce na r. 2010 máme na tuto stavbu
vyčleněnu částku 5 mil. Kč. Dokončení stavby je plánováno do října 2010.
Druhou velkou akcí bude projekt „Realizace úspor energie v MŠ“. Projekt zahrnuje výměnu
starých oken a vstupních dveří, zateplení půdního prostoru a zateplení obvodového pláště
budovy (včetně zdravotního střediska). Na projekt jsme získali dotaci z evropských fondů.
Předpokládané náklady jsou vyčísleny na 1,7 mil. Kč, z toho dotace činí 1,2 mil. Kč. Realizace
proběhne v letních měsících, v současné době připravujeme dokumentaci pro výběrové řízení
na zhotovitele stavby.

Stavba s názvem „Technická infrastruktura pro 8 bytových jednotek“ bude pokračovat na jaře
zemními pracemi a instalací kabelových rozvodů nízkého napětí pro připojení rodinných domů.
Současně s rozvody NN uložíme do země kabelové rozvody pro veřejné osvětlení.
Letos také dokončíme druhou etapou stavbu Víceúčelového sportovního hřiště. Nejprve bude
položena druhá vrstva asfaltového krytu. Na tento povrch pak přijde položit umělý
(polyuretanový) povrch v tloušťce 10 mm. Další práce zahrnují dokončení osazení obrubníků,
plotových sloupků, plotových bran, pletiva, ochranných sítí, sport. konstrukcí a laviček. I na
tuto akci máme podané žádosti o dotaci u Pardubického kraje a u Ministerstva pro místí rozvoj.
Z menších akcí, plánujeme letos provést opravy podlah ve školní kuchyni, opravy okapů na
bytovém domě Na Mlýně a na zubním středisku, malování a přebroušení podlahy na sále
zámku, apod. Zaměstnanci obce budou pracovat zpočátku hlavně v lese při úklidu po těžbě a
sázení stromků.
Příprava projektu „Odkanalizování dolní části obce“ je ve fázi probíhajícího územního řízení.
V letošním roce chceme pokračovat zpracováním projektové dokumentace pro stavební
povolení. Na PD pro stavební povolení máme podanou žádost o dotaci z grantu Pardubického
kraje.
Na jaře také bude pokračovat stavba „Modernizace a přeložka silnice II/315 v Tatenici“.
V dubnu mají být konečně zahájeny práce na opravě nábřežních zdí v dolní části obce.
V úseku mezi naší obcí a Lubníkem bude položena druhá konečná vrstva asfaltového krytu.
Dále budou dokončeny terénní úpravy kolem potoka u Šmídových a další dokončovací práce
jako např. dopravní značení, osázení dřevin, aj. Kolaudace stavby je plánována na červen 2010.
Zimní úklid chodníků
Děkuji všem občanům, kteří provádějí úklid sněhu na chodníku a veřejném prostranství před
svým domem. Na zimní úklid chodníků využíváme příležitostně pouze 1-2 pracovníky,
abychom příliš nezvyšovaly náklady obce. Lidé, kteří volají po tom, aby veškerý zimní úklid
zajišťovaly obce si často neuvědomují, že tyto zvýšené náklady nakonec stejně zaplatí občané
(paradoxně i ti kteří žádný chodník před svým domem nemají). Některé obce a města i v našem
regionu tak např. zvýšili daně z nemovitostí, aby mimo jiné pokryly zvýšené náklady na zimní
údržbu. U nás se k podobnému kroku nechystáme, předpokládám, že do budoucna zvážíme
nákup sněhové frézy na chodníky, abychom zvýšili efektivitu úklidu.
starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice

Akce pro žáky
Okrskové kolo ve florbalu v Jablonném nad Orlicí - 10.12.2009
Tohoto turnaje se zúčastnilo 7 družstev. Kromě našich reprezentantů ( Budka Antonín,
Herzog Martin, Kolísek Michal, Kristek Josef, Fousek Milan, Prokop Patrik, Kolísek Martin a
Kotouček Tomáš ) ještě výběry: Jablonné nad Orlicí, Králíky, Výprachtice, Gymnázium
Žamberk, Červená Voda a Kunvald. Postup do dalšího kola si zajistil pouze vítěz turnaje. Naši
byli vylosováni do skupiny s domácími, dále s Výprachticemi a Červenou Vodou. Chlapci
bojovali o postup do semifinále, ale nakonec jim tato meta proklouzla mezi prsty. Ale i tak
účinkování našich reprezentantů v tomto turnaji stálo zato. Všem chlapcům děkujeme za
nasazení a předvedený výkon.
Halová minikopaná, chlapci 2. stupeň ZŠ Tatenice
V pátek 18.12.2009 se v 13.30 hodin sešlo 10 chlapců, aby v tělocvičně ZŠ Tatenice
změřilo své síly v halové minikopané. Dvojice chlapců: Kotouček Tomáš - Novák Miroslav,
Kolísek Michal - Herzog Martin, Jednoróg Erik - Fousek Milan, Smrkal Martin - Prokop
Patrik, Kolísek Martin - Kristek Josef. Hrálo se systémem každý s každým. Jeden zápas trval 8
minut. Jednotlivá setkání byla plná nasazení, osobních soubojů a krásných gólů. Nejlépe se
umístila dvojice Smrkal Martin a Prokop Patrik. Všem chlapcům děkujeme za férové jednání
během celého turnaje.

Turnaj ve stolním tenise
Ve středu 27.1.2010 v tělocvičně ZŠ proběhl turnaj žáků 1. stupně ve stolním tenise. Do
soutěže se přihlásilo 19 sportovních nadšenců. Nejlépe se umístili sourozenci Totuškovi. Ve
finále nakonec Pavlína s Pepou prohrála ve velmi vyrovnaném souboji. Třetí místo obsadil
Radim Glocar. Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast a sportovní zápal.
Školní ples
V sobotu 16. ledna 2010 se uskutečnil 4. SPOLEČENSKÝ PLES, který pořádala naše
škola. Čistý zisk z tohoto plesu je 23 456,- Kč. Za tuto částku budou zakoupeny školní
pomůcky do ZŠ a hračky do MŠ a ŠD. Děkuji všem, kteří přispěli peněžní částkou při
roznášení pozvánek na ples, za příspěvky do tomboly i za účast na plese.
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ve středu 20.1.2010 proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2010/2011.
Zúčastnilo se ho 16 dětí doprovázených maminkami i tatínky, kteří se zájmem sledovali, jak se
jejich dítě vypořádá s nezvyklou situací. Budoucí školáci nejdříve nakreslili svoji rodinu a
potom na čtyřech stanovištích hravou formou předvedli své znalosti a dovednosti, při kterých
učitelé zjišťovali jejich řečový vývoj, školní zralost a připravenost reagovat na úkoly a pokyny
v neznámém prostředí. Všem dětem se dařilo výborně, odnášely si drobné dárky a my jim
přejeme hodně školních úspěchů.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2010/2011
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2010/2011 se uskuteční od 19.4. - 23.4.2010.
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 vyplněné žádosti a přihlášky, přijímány jsou
děti starší tří let. V případě, že počet přihlášených dětí přesáhne stanovenou kapacitu MŠ ( 50
dětí ), přednost při přijetí mají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
děti zaměstnaných matek a děti s trvalým pobytem v obci a ve spádových obcích. Zápis do
mateřské školy bude ukončen 23.4.2010.
Ovoce do škol
Naše škola se zapojila do projektu EU a ČR „Ovoce do škol“. V rámci tohoto projektu
žáci 1. - 5. ročníku zdarma obdrží ovoce a zeleninu, popřípadě balené čerstvé ovoce a zeleninu
(např. nakrájené ovoce), či balené ovocné a zeleninové šťávy. Produkty financované v rámci
projektu jsou určené ke konzumaci ve škole a nad rámec pravidelného školního stravování.
Dodávky budou cca 1 - 2x týdně. O tom, jaký druh ovoce a zeleniny žáci obdrží např.
následující týden bude zveřejněno na www.ovocedoskol.eu, popř. na bezplatné tel.lince
800100525.
Mgr. Eva Valentová
Dětský karneval
Dětský karneval již po sedmé proběhl pod záštitou Obecního úřadu v Tatenici, za což patří
panu starostovi velký dík od spousty dětí, které se v neděli 31.1.2010 přišly „vyřádit“ na
zámek. Přestože se nemálo lidí potýká s následky krize, dopřáli svým dětem jejich každoroční
toužebně očekávanou akci, kterou u nich v rámci „popularity“ předčí snad jen místní pouť ☺.
Na sále bylo nabito, masky dětí jsou rok od roku krásnější a nápaditější, takže někdy
opravdu na první pohled nepoznáte důvěrně známého človíčka a teprve až se k vám s vervou
hlásí, s úžasem shledáte, kdo to vlastně je! Děti si zatančily, absolvovaly zábavné soutěže a
zkusily štěstí v opravdické tombole. Nikdo neodešel s prázdnou, jak to po léta máme zařízeno a
také nesoutěžíme o nejkrásnější masku, protože si myslíme, že se každý snaží podle svých
možností. Jakpak bychom mohli soudit mezi hotovými maskami z půjčovny a mezi maskami
vyráběnými doma maminkami, sice provizorněji, ale s láskou. Všem dětem to moc a moc
slušelo a myslím, že si to na Karnevale dokonale užily, protože odcházely s rozzářenýma
očima, což je naše největší odměna za úsilí, které organizaci této akce každoročně věnujeme.
P.S foto z Karnevalu naleznete na webových stránkách MŠ – mladší oddělení.
za kolektiv učitelek MŠ A ZŠ Tatenice Lída Kovářová

Vážení přátelé,
já vám všem přeji dobrý den. Tento příběh se stal za doby císaře Františka Josefa. V malé
vesničce, kde žili lidé, kteří se živili tím, co pole dá. A kdo pole neměl, tak chodil pomáhat
sedlákům. Také tam žila vdova se svým chlapcem, jeho otec padl ve válce. Chlapec vychodil školu
a chodil s maminkou pomáhat k sedlákovi. Když mu bylo 18 let, musel na vojnu na 12 let. Mezi
tím jeho matka žalem zemřela a když se konečně vrátil, neměl kam jít. Jedině obec se měla o něho
postarat. Sešla se obecní rada a po poradě si ho vzal můj děda, který měl 6 dcer, jako vlastního. Ale
Rakousko stále válčilo, tak mladí chlapci, kteří nebyli ženatí museli na vojnu. Také měl narukovat
jeden syn sedláka. Kdo měl peníze, mohl si najít náhradníka. Tak to udělal i ten sedlák. Pozval si
mého dědu na svůj statek, nasliboval mu všechno možné, hlavně naléval do pohárku a děda ani
nevěděl, co podepisuje a milý sirotek musel znovu na vojnu na 7 let. A jak se říká, spíš devět
sirotků na vojnu odejde, než jeden bohatý syn. Ten bohatý, když jde k odvodu, peníze jsou s ním.
Stoupne si pod míru a pan doktor mu řekne, nehodíš se ke stavu vojenskému, míra je malá. Vy,
devět sirotků tady zůstanete, z vás jsou hezcí vojáci. Vy bohatí můžete jít domů, z vás jsou žebráci.
A když to tak vezmete v dnešní době, tak je to také tak. Kdo pracuje s penězi, všude jsou podvody.
Ve školství, u soudu i ve vládě. To je již takové prokletí. A ten sirotek? Když se vrátil konečně za 7
let s podlomeným zdravím, za pět let zemřel na tuberu. A děda? Ten trpěl se svým spatným
svědomím až do smrti.
Vážení přátelé, já vás všechny zdravím a do roku 2010 přeji hodně zdraví, štěstí a lásky. Píši vám
příběh, který se mi stal. Tehdy mi pomohl pes. Šla jsem jednoho rána do chléva podojit kozu a dát
jí píci. Za sebou jsem zavřela dveře, které zapadly tak do rámu, že jsem je nemohla otevřít, jak byly
navlhlé a ze vnitř žádná klika. Tak jsem si stoupla na kýbl, otevřela okénko a volal o pomoc. Nikdo
nepřišel, jen pes se ozval z jednoho statku za námi a to dost daleko. Štěkal tak úpěnlivě, až to bylo
divné jeho paní, která vyšla ven a uslyšela volání o pomoc. Šla za tím hlasem, až mne našla. Na to
štěkání přišli i jiní sousedé. Jeden z nich mi hned udělal nápravu a na dveře přibil kliku. Od těch
dob vím, že pes je nejenom přítel člověka, ale i pomocník.
Ještě jeden příběh vám napíši, který se stal mé mamince. Také šla poklízet krávy a bratr jí
pomáhal nosit píci. Když odcházel, zavřel za sebou dveře na petlici, aniž b si uvědomil, že
maminka se ven nedostane. Tak se i stalo. Když chtěla jít ven, dveře byly zavřené. I když volala o
pomoc, nikdo ji neslyšel. A byla neděle, my jsme jako děti šly do kostela a když jsme přišly domů,
nikoho nenapadlo, kde je maminka. Až v poledne bylo tatínkovi divné, kde je maminka a tu si bratr
vzpomněl, že ji zavřel ve chlévě. Tak tam rychle běžel, otevřel a rychle utekl. Maminka byla z toho
nešťastná a plakala, že jsme si na ni nevzpomněli, až jsme neměli oběd. Když jsme u toho chléva,
tak jsem si vzpomněla na jeden příběh, který zažila moje maminka. Kdo zná Beskydy tak ví, že
tam jsou v některých místech chalupy daleko od sebe. Stála tam také chaloupka blízko lesa,
osamělá. Žili tam dva manželé, malí hospodáři. V chlévě kravka, koza a pár oveček. Žili skromně,
ale něco jim chybělo – dítě. Po nějakém čase si ten obyčejný člověk přivedl milenku. Ale své ženě
dal na krk obojek a uvázal ji ke korytu ve chlévě. Nastlal jí tam slámu a klidně jí řekl, tady se ti
bude krásně spát. A ona mu řekla: „Však ono tě sluníčko prozradí“. Až za nějaký čas, když leželi
v posteli s tou milenkou, najednou sluníčko zazářilo tak, že celá světnice byla plná světla. Tu si
vzpomněl na to, co mu řekla jeho žena. Zasmál se a pomyslel si, jak ho může sluníčko prozradit?
Milenka se polekala a řekla si, což kdyby to udělal jednou i mně? Tak až odešel daleko na pole, šla
na četnickou stanici a vše jim řekla a přivedla je do chléva. Četníci, když viděli jeho ženu v tak
hrozném stavu, žasli, co může udělat člověk své ženě. U soudu dopadl tak, že sám dostal smyčku
na krk, žádné doživotí. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Zdraví Anežka Š.

Přivítali jsme do života:

Společenská kronika
Kláru Pavlíčkovou
(13.1.)

Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
98 let Vladimír Čermák
(25.3)
87 let Marie Halamková
(30.4.)
86 let Františka Pospíšilová (6.3.)
80 let Jindřiška Štarmannová (26.3.)
Rozloučili jsme se s:

Blaženou Šanderovou

