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Svoz odpadů v r. 2011
Termíny svozu popelnic se nemění a zůstávají každý sudý týden v pátek. Na přelomu roku
bude tedy svoz v pátek 31.12.2010, další svoz 14.1.2011 a potom dále každý sudý pátek.
Termíny sběru plastů a nápojových kartonů v roce 2011 budou ve středu
19.1. 16.2. 16.3. 13.4. 11.5. 8.6. 6.7. 3.8. 31.8. 28.9. 26.10. 23.11. 21.12.
Sklo bude sváženo 4x ročně, nebezpečný odpad 2x ročně. Papír z modrých kontejnerů je
svážen jednou měsíčně. Na jaře bude přistaven kontejner pro svoz velkoobjemového odpadu,
o místě a termínu Vás budeme včas informovat. V r. 2011 také svozová firma EKOLA
plánuje ve spolupráci s obecním úřadem označení všech nádob na směsný komunální odpad
(popelnic) a evidenci těchto nádob podle domácností. Informace o všech termínech svozu
odpadů jsou trvale umístěny na webových stránkách naší obce v sekci Informace.
Česká televize – aktuální informace
Připomeneme Vám další postup České televize při vypínání analogového zemského vysílání
ČT. Kroky připravované na přelom prosince 2010 a ledna 2011 se týkají také naší obce.
V pátek 31. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT2 Tatenice
(33. kanál) – skutečně vypnutý může být o několik hodin až dnů později. Vysílání tohoto
analogového vysílače malého výkonu z technických důvodů není před vypnutím označené
piktogramem ani textovou lištou. Diváci si musí sami ověřit, zda-li přijímají daný signál, a to
podle kanálu naladěného v televizním přijímači.
Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize – multiplexem veřejné služby se všemi
čtyřmi programy ČT – v územní oblasti Jeseník, kam naše obec spadá, zajišťuje vysílač
velkého výkonu Jeseník – Praděd (36. kanál).
Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou intenzitou/kvalitou signálu zemského
digitálního vysílání v současnosti zajišťuje také satelitní digitální vysílání – kdekoliv v České
republice je možné bezplatně přijímat vysílání všech čtyř programů České televize z družice
Astra 3A a také distribuci ČT HD z družice Astra 3B (pozice 23,5° východně, platformy CS
Link a SkyLink). Od listopadu jsou ve zkušebním provozu vysílány tři varianty programu
ČT1. Řádný provoz regionálního vysílání České televize na satelitu začne 3. ledna 2011, od
kdy budou divákům v celé republice k dispozici ve vybraných časech tři verze programu
ČT24. Na něj se přesunou prodloužené Události v regionech a přibudou také nové Události
v regionech Plus. Více na stránkách internetového speciálu www.digict.cz v rubrice Příjem
regionálního vysílání a v tiskové zprávě Česká televize na satelitu: nově i regionální vysílání
pro Moravu.
Další informace o digitalizaci České televize diváci získají ve zpravodajství ČT, v teletextu
ČT1 od strany 650, na www.digict.cz i v Diváckém centru ČT – horká linka digitalizace
261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin).
Den otevřených dveří na stavbě tělocvičny
Dne 30.12.2010, (kdy bude ve škole probíhat turnaj ve stolním tenisu) chceme umožnit
zájemcům z řad občanů, aby se podívali na probíhající stavbu tělocvičny zevnitř. V době od
13 hod do 15 hod bude otevřen vchod do tělocvičny ze strany od mateřské školky. Z důvodu
bezpečnosti je třeba při prohlídce stavby dbát zvýšené opatrnosti.

Hraniční potok – odstranění nánosů
Tatenička – úprava koryta toku
Správce Hraničního potoka a potoka Tatenička, Lesy ČR s.p. Správa toků – oblast povodí
Moravy po delším čase i na základě mnoha našich žádostí plánuje ještě v tomto měsíci zahájit
práce na odstranění nánosů z průtočného profilu koryta Hraničního potoka. Realizací těchto
údržbových prací dojde k obnovení původní průtočné kapacity koryta potoka, což povede
k bezpečnému převedení zvýšených průtoků korytem potoka a k ochránění přilehlých
pozemků. Jedná se o úsek který začíná na horním konci u čp. 249 (Zdeněk Souček) a končí na
dolním konci před mostem u křižovatky na Hoštejn.
Práce na úpravě koryta potoka Tatenička byly právě nyní zahájeny. Účelem stavby je
stabilizace poškozeného neupraveného koryta toku a to vybudováním příčných kamenných
objektů (pasy a balvanité skluzy z lomového kamene) a opevnění břehů rovnaninou
z lomového kamene. Jedná se o úsek v délce 140 m, který začíná v místě kde ústí Tatenička
do Hraničního potoka (u zubního zdravotního střediska). Zároveň budou při těchto pracích
odstraněny nevhodné náletové dřeviny na březích Tateničky.
Vážení spoluobčané, je advent blíží se čas Vánoc. Všichni se snažíme, abychom si tyto krásné
chvíle klidu, radosti, štěstí a oddychu zpříjemnili co nejvíce. Snažíme se být v těchto dnech
více se svými blízkými a mnozí z nás si jistě vzpomenou i na ty, kteří jsou někde v zahraničí
nebo již nejsou mezi námi. S blížícím se koncem roku také bilancujeme uplynulý rok, co se
podařilo, co se nepovedlo a čeho bychom chtěli dosáhnout v příštím roce.
Dovolte mi vážení spoluobčané, abych Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce
popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků, radost, štěstí, pohodu a pevné zdraví po
celý rok.
Vladimír Žák, starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
V červenci letošního roku byla zpracována žádost o finanční podporu z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl vyhlášen Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy Sekcí řízení operačních programů EU. Dne 12.8.2010 MŠMT
rozhodlo o poskytnutí dotace naší škole ve výši 896 893,-Kč. Účelem dotace je podpora
kvalitního vzdělávání žáků na základní škole. V rámci tohoto projektu se naše škola zaměří na
inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a na inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti
přírodních věd. Z poskytnuté dotace bude zakoupena interaktivní tabule SMART Board,
vybavení jazykové učebny, počítače do učebny výpočetní techniky, notebooky,
dataprojektory a keramické tabule. V současné době již máme ve třech učebnách instalovány
interaktivní tabule BenQ. V rámci tohoto projektu budou pedagogové zpracovávat digitální
vzdělávací materiály v jednotlivých předmětech. Cílem je zvýšení dynamiky, originalita,
názornost a interakce mezi učitelem a žákem. Předpokládané datum ukončení projektu je
28.2.2013.
Vánoční výstavka
Vánoční výstavka bude zahájena vystoupením pěveckého sboru v pátek 17.12.2010 ve
13.00 hodin. Otevřena bude v pátek do 15.30 hodin a v sobotu 18.12.2010 od 16.30 do 17.30
hodin. Na výstavce si můžete zakoupit kávu, čaj a ochutnat vánoční cukroví, které upekly děti
z 1. stupně naší školy. Již tradičně budou v prodeji perníčky a drobná keramika. Srdečně
všechny zveme.
Školní ples
V sobotu 15. ledna 2011 se uskuteční 5. SPOLEČENSKÝ PLES v sále na zámečku,
hrát bude skupina ZIPS z České Třebové. Vstupenku s místenkou je možné zakoupit od 3.
ledna 2011 v ZŠ Tatenice. Současně prosíme o příspěvky do tomboly. Z výtěžku plesu budou
opět zakoupeny pomůcky a hračky pro děti ZŠ a MŠ Tatenice.

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ve středu 19.1.2011 se v učebně 1. třídy v budově ZŠ Tatenice uskuteční zápis do 1.
ročníku ZŠ pro školní rok 2011/2012.
Mgr. Eva Valentová
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás stručně informoval o činnosti kolektivu mladých
hasičů na podzim 2010. Během měsíce září jsme se připravovali na podzimní soutěže, z nichž
první byl Závod požárnické všestrannosti (ZPV) Memoriál Zdeňka Veselého 25.9.2010
v Černovíře. Startovaly nám 2 pětičlenné hlídky, z nichž hlídka A doběhla s 18 trestnými
body (TB) na 20.místě a hlídka B se 16 TB na místě 15. ze 33 zúčastněných v mladší
kategorii.
Doplňkovou disciplínou byl běh na 60 metrů jednotlivců, kdy v kategorii mladší dívky
nejlepší z našich Eliška Zacharová obsadila 4.místo, u mladších chlapců jsme byli velice
překvapeni, protože z našeho družstva na 2.místě skončil Matěj Dvořák a na 1.místě Matyáš
Grof, který vyhrál krásný pohár, drobné ceny a batoh od náměstka hejtmana Pardubického
kraje.
Druhou a dá se říci špičkovou soutěží z hlediska celorepublikové kvality byl Šumperský
Soptík, závod Běh na 60 m překážek. Soutěž se konala 2.10.2010 na atletickém Tyršově
stadionu v Šumperku a zúčastnila se družstva z okresů Šumperk, Vsetín, Olomouc,Svitavy,
Pardubice a Ústí nad Orlicí. My jsme měli obsazení v kategoriích přípravka, mladší chlapci a
mladší dívky. Všichni běží 1.pokus a nejlepších 30 postoupí do finále, které se běží
v obráceném pořadí.
V přípravce nám do finále postoupili všichni 3 závodníci a celkově obsadili - Vilda Novotný
15.místo, Ráďa Martinák 11.místo a Jiřík Mutl 8.místo ze 75 (!) soutěžících.
V mladších chlapcích do 2.kola postoupil pouze Honza Slavíček a celkově skončil na velmi
pěkném 25.místě ze 71 závodníků.
V mladších dívkách do 2.kola postoupila jen Eliška Zacharová, která nakonec obsadila
konečné 22.místo z 55 dívek.
Soutěží se i družstvech, kdy startuje 5 běžců v družstvu a 4 nejlepší časy po 1.kole se počítají
do celkového hodnocení. Celkem bylo klasifikováno 29 družstev a naše A družstvo obsadilo
9.místo a B družstvo místo 13., což vzhledem ke konkurenci byl výsledek velmi cenný a na
maximu našich možností.
Poslední soutěží na podzim byl ZPV v rámci nového ročníku hry Plamen v Dolní Čermné dne
9.10.2010. Za nás startovaly 2 hlídky v kategorii mladší. Hlídka A „nasbírala“ na trati 5 TB
na střelbě ( ze všech družstev 3.nejlepší střelba), 3 TB za špatný uzel, což bylo vše, ostatní
stanoviště (první pomoc, topografie, překonání lana, požární ochrana) bez TB. Celkem tedy 8
TB a krásné 10.místo. Hlídka B dostala 7 TB na střelbě a 5 na první pomoci, jinak ostatní bez
TB, celkem 12 TB a konečné 22.místo. Celkem soutěžilo 46 hlídek.
Jako odměnu za výsledky na soutěžích jsme v říjnu jeli na kolech do Starého Města na
minigolf, kde jsme si zahráli na novém minigolfovém hřišti ve sportovním areálu.
Více možno shlédnout na www.sdhtatenice.wbs.cz.
Vedoucí kolektivu MH Tatenice Jiří Mutl
Vážení přátelé,
já Vám všem přeji dobrý den. Byla jsem vyzvána, abych napsala nějaký vánoční příběh. Já si
nemusím nic vymýšlet, všechno jsem to zažila. Pocházím z kraje horníků, kde je veliké město
cest, komínů a uhelných šachet. Je to město Ostrava a kolem malé vesničky, ve kterých jezdí
na kolech mladí i staří horníci do práce. Ženy s dětmi pracují na malých políčkách, aby lépe
uživily požehnanou rodinu. A z toho mála ještě každý týden chodí do města prodat trochu
toho másla, vajíčka, tvaroh, kuře a před Vánocemi i husu. A když se jednou vracely domů
přes les, tak na jednom pahýlku, kde byl uřezaný vršek stromku, byla napsána cedulka:
,,Nemravo, není ti líto mladému stromečku život vzít pro malou pochoutku?“ Maminka když
přišla domů, tak řekla, že žádný stromek nebude a řekla, co tam v lese viděla. Nálada nám

poklesla, ale stejně jsem kliky u dveří čistili dál. A uklízeli v kredenci hrníčky a skleničky,
všechno tak tiše, bez nálady. Až přišel Štědrý den, maminka začala připravovat večeři.
Žádná ryba, to jsme neznali, ale vařilo se pět jídel. Žádné maso, zasmažená polévka
s nudlemi, ovocná omáčka, hlávkové zelí, hrách, krupice. Nakonec buchtičky s mákem a čaj.
A my od rána hladem, abychom viděli zlaté prasátko. Když se chýlilo k večeru, přijela sestra
ze Zlína, kde byla zaměstnaná u firmy Baťa. Přivezla krabici cukrový na stromek a vše se
změnilo a oživlo. Tatínek jako lesní dělník, který s ostatními dělníky připravoval stromky na
prodej, sám měl doma stromek schovaný. Když ho přinesl, začalo se hned zlobit. To jste
neviděli tu radost. Maminka dodělala večeři, když jsme sedli k svátečními stolu, ještě přijel
bratr z vojny na dovolenku. Na ramenou dvě frčky jako četař.
A když jsme všichni poděkovali za tyto dary, zazpívali ,,Narodil se Kristus Pán“, rozbalila
naše milá sestra dárky. Každý dostal něco, já kabelku do kostela, další sestra látku na župan a
další sestra čepičku s bambulkou. Bratr kravatu a voják ponožky, maminka zástěru, tatínek
košili a babička šátek. Když sestra rozdala všem dárky, řekla: ,,A co já?“ Pro ni nic nezbylo.
My jsme byli ještě děti a maminka? Ta musela stále šetřit, aby nás oblékla a navíc splácela
dluh na chalupě. Takový byl život na vesnici a přesto, když se mě jedna paní na oslavě mých
devadesátých narozenin zeptala, kdy jsem byla nejšťastnější, tak moji milí přátelé, já jsem
byla vždycky nejšťastnější, když jsme byli všichni pohromadě: celá naše rodina s drahou
maminkou, kterou nikdo nenahradí.
Přeji Vám všem krásné Vánoce a mnoho štěstí v novém roce.
Zdraví Anežka
Informace z evidence obyvatel
Ke dni 8.12.2010 má naše obec 870 obyvatel. V tomto roce se narodilo 11 dětí, přistěhovalo
se 27 osob, odstěhovalo se 25 osob a zemřelo 7 osob.
Turnaj ve stolním tenisu
TJ Sokol zve zájemce na vánoční turnaj ve stolním tenisu, který pořádá ve čtvrtek 30.12.2010
od 8:30 hod. v tělocvičně ZŠ.

Adventní koncert

Obecní úřad a Římskokatolická farnost Tatenice Vás všechny srdečně zvou na
adventní koncert, který se uskuteční v sobotu 18. prosince v místním kostele od 15:30
hodin. Vystoupí padesátičlenný orchestr Základní umělecké školy Zábřeh. Vstupné je
dobrovolné a výtěžek bude věnován na opravy kostela.
Společenská kronika
Přivítali jsme do života:

Adama Vitáska

(10.8.)

Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
93 let Alžběta Gregorová (24.2.)
90 let Marie Václavská
86 let Miroslav Špalek
(6.2.)
86 let Vlasta Košťálová

(10.2.)
(9.2.)

Dne 27.9.2010 se dožila naše bývalá spoluobčanka paní Anežka Šimečková 90 let. Dodatečně
jí přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a hodně dobrých nápadů pro psaní dalších
příběhů.
Rozloučili jsme se s: panem Jaroslavem Valentou (14.10.)
Dne 1.11.2010 zemřela naše bývalá spoluobčanka paní Libuše Drábková.

