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Odpadové hospodářství
V roce 2010 bylo z naší obce odvezeno celkem 152 tun směsného komunálního odpadu
(popelnice + kontejner u hřbitova), 10 t plastů a 10,6 t skla a 3,2 t papíru. Pro srovnání;
v roce 2009 to bylo 125 tun komunálního odpadu, 14,6 t plastů a 7,7 t skla a 3,9 t papíru.
Celkové náklady na svoz všech odpadů včetně plastů, skla, nebezpečných odpadů a
kontejneru u hřbitova byly v roce 2010 ve výši 434.844,- Kč. Na poplatcích za odpady od
občanů a živnostníků vybrala obec celkem 325.859,- Kč. Příjem od společnosti EKO-KOM
za třídění odpadů byl 71.747,- Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši 37.238,- Kč uhradila
obec ze svého rozpočtu. Na r. 2011 byl stanoven poplatek 400 Kč na občana a je třeba jej
zaplatit do konce dubna.
Po každém svozu plastů zůstává nepořádek u sběrných míst. Někteří občané stále nedodržují
vyhlášku obce o nakládání s odpady. Prosím proto i Vás spoluobčané, abyste nebyli lhostejní
a pomohli nám proti tomuto nešvaru bojovat. Odpady, které zůstávají u kontejnerů musíme
dodatečně uklízet, vytřídit a odvézt k dalšímu svozu. Připomínáme, že plasty je třeba dle
obecní vyhlášky ukládat na sběrné místo jeden den před termínem svozu. Svozová firma jezdí
někdy brzy ráno, ukládat plasty na sběrné místo v den svozu je tedy pozdě! Pytle na plasty
musí být průhledné, černé neprůhledné pytle svozová firma neodveze, protože není vidět co je
uvnitř.
Nové vyhlášky obce o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.2.2011 schválilo nové obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích. Důvodem pro schválení nových vyhlášek je změna platných zákonů.
Od 1.1.2011 nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a s ním související zákon č.
281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu. Daňový
řád ruší a v plném rozsahu nahrazuje předchozí procesní úpravu – zákon č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem č. 281/2009 Sb., dochází mj.
ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v důsledku čehož bylo nezbytně
nutné provést u stávajících obecně závazných vyhlášek k místním poplatkům příslušné
změny a aktualizace.
Vyhlášky o místních poplatcích se v případě naší obce týkají poplatku za psy, poplatku za
užívání veřejného prostranství, poplatku ze vstupného a poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Rozsah ani sazby těchto poplatků se oproti
starým vyhláškám nezměnily a zůstaly ve stejné výši. Změny se týkají především zajištění
terminologického souladu zákona o místních poplatcích s daňovým řádem, změny ohlašovací
povinnosti dle §14a zákona o místních poplatcích a jiné drobné změny.
Původně jsem neměl v úmyslu občany takto podrobně informovat o změnách, které praktický
význam nemají. Vedlo mě k tomu vyjádření pana Františka Havelky na stránkách obce, který
evidentně věcem nerozumí, neví o čem píše a uráží starostu a všechny členy zastupitelstva.
Poplatek za užívání veřejného prostranství je vybírán především od stánkových prodejců a

podle plochy činí zpravidla 50-100 Kč na den. Např. v r. 2010 získala obec z poplatků za
užívání veřejného prostranství celkem 510,- Kč. Pozemek, na kterém stojí stánkaři nejčastěji
(u restaurace U Šedého vlka) není obecní. S nájemníky restaurace na zámku bylo užívání
veřejného prostranství na nádvoří zámku dohodnuto smluvně společně s restaurací. Neplatili
žádný další poplatek za užívání veřejného prostranství ani se jim nezvyšovalo nájemné.
V případě, kdy si např. místní živnostník chce umístit na veřejném prostranství trvale stánek
např. se zmrzlinou, řeší to zpravidla pronájmem pozemku. Místní poplatek za užívání
veřejného prostranství rozhodně není namířen proti živnostníkům a podnikatelům v obci a
máme ho zaveden už od r. 1998 stále ve stejné výši.
Kominické služby pro občany
Nový tzv. kominický zákon (Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv), který platí od 1.1.2011, stanovuje povinnost
majitelům domů a bytů pravidelnou kontrolu a čištění komínů.
Zatímco čištění komína lze v některých případech provádět i svépomocí (pro odtah spalin od
spotřebiče na pevná paliva do výkonu 50 kW), kontrolu komína musí provádět odborně
způsobilá osoba (kominík s osvědčením). Kontrola komína (spalinové cesty), na který je
připojen spotřebič na pevná, kapalná nebo plynná paliva musí být provedena minimálně
jednou ročně a kominík k tomu vydá potvrzení.
Chceme našim občanům usnadnit práci v souvislosti s touto povinností, proto Vám nabízíme
v případě Vašeho zájmu zprostředkování těchto služeb. Kominické práce bude u nás v obci
provádět pan Libor Havlena z Rudoltic v tomto termínu: 5.4.2011 a 12.4.2011.
Cena za kontrolní prohlídku a vyhotovení zprávy je 200,- Kč, cena za čištění komína 90,- Kč.
Kdo z Vás bude mít zájem o tyto služby, nahlaste svoje jméno a termín, který Vám vyhovuje
na našem obecním úřadě, kde vedeme seznam těchto zájemců, který bude pak předán
kominíkovi.
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Na celém území České republiky se uskuteční sčítání lidu, domů a bytů ke dni 26.3.2011
(rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26.3.2011). Za každou osobu
musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za každý dům
určený k bydlení jeden domovní list. Začátkem března zveřejníme potřebné informace pro
občany, které nám dodá Česká pošta. Bude se jednat např. o jména sčítacích komisařů,
telefonní spojení na tyto komisaře, kontaktní údaje pracovišť ČSÚ, apod. Informace najdete
na úřední desce nebo webových stránkách obce.
Připravované investiční akce a projekty v r. 2011
Největší akcí v tomto roce bude dokončení stavby „ZŠ - Přístavba tělocvičny“. Poslední etapa
stavby bude zahájena v březnu a podle zpracovaného harmonogramu prací bude dokončena
v srpnu. Jedná se o tyto práce; sportovní podlaha, sádrokartonové podhledy, dlažby a obklady,
malby, dřevěné obložení a montáž dveří, kompletace elektro, vody, topení a vzduchotechniky,
odkouření, hromosvod, akustické podhledy, montáž sportovního vybavení, zateplení
obvodového pláště včetně fasády, parapetů, okapového chodníku a žlabového odvodnění.
Náklady na dokončení stavby jsou 8,7 mil. Kč a jsou finančně kryty z rozpočtu obce na r.
2011. V létě bude ještě rozhodnuto o našich podaných žádostech o dotaci na dokončení této
stavby na ministerstvu financí a na vybavení nové tělocvičny na ministerstvu pro místní
rozvoj.
Na stavbě „Technická infrastruktura pro 8 bytových jednotek“, bychom chtěli letos vybudovat
propustek přes odvodňovací rigol a podkladní vrstvy pro budoucí komunikaci. O stavební
parcely je zájem, z osmi jich zbývá už jen jedna volná. Budeme jednat o získání pozemků
ještě pro dalších šest parcel, které by navazovaly na vznikající sídliště.

Dalším projektem, který je zatím ve fázi přípravy je „Protipovodňová opatření obcí Tatenice a
Krasíkov“. Chtěli bychom na tento projekt využít možnosti získat dotaci z evropských fondů
pro obce ohrožené povodněmi. Projekt řeší vybudování varovného a vyrozumívacího
systému. Jedná se především o vybudování bezdrátového rozhlasu v obci, doplněného
systémem varování obyvatel, snímačem hladiny vodního toku, digitalizací povodňového
plánu obce, aj. Realizaci provedeme jen v případě získání dotace, která dosahuje až 90%
nákladů. Pro větší šanci na úspěch při získání dotace jsme se spojili s obcí Krasíkov a
podáváme společný projekt.
starosta

Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Král a královna ZŠ Tatenice
V pátek 11. února 2011 proběhl na naší škole již třetí ročník soutěže o titul krále a
královny (prince a princezny) ZŠ Tatenice. Již během listopadu měli žáci možnost nominovat
dívky a chlapce z druhého stupně. Z navržených jmen bylo vybráno dvanáct dívek a dvanáct
chlapců s nejvyšším počtem hlasů. Z těch pak žáci 6. až 9. ročníku určili hlasováním dvanáct
finalistů, šest dívek a šest chlapců. Jména finalistů byla oznámena těsně před vánočními
prázdninami: Ester Glocarová, Michaela Martináková, Markéta Michalová, Linda
Morávková, Šárka Sladkovská, Adéla Šindelářová, Radim Glocar, Erik Jednoróg, Milan
Fousek, Josef Kristek, Patrik Prokop a Petr Prokop. Finalisté obdrželi dotazník, ve kterém
sdělili něco o sobě, svých zájmech a připravili si volné disciplíny. Ve finále se žáci předvedli
ve dvou módních přehlídkách, v kvízu poznávali melodie z českých filmů a pohádek.
Následoval rozhovor s porotci a vždy nejvíce očekávané volné disciplíny. Letos se soutěžící
předvedli v tanečních vystoupeních, free florbalu, scénce a přišli i kouzelníci. Po sečtení
všech bodů se královnou školy stala Šárka Sladkovská, králem Patrik Prokop, princeznou
Ester Glocarová a princem se stal Milan Fousek. Vítězové byli odměněni drobnými věcnými
cenami a dorty, obdrželi také šerpy a korunky.
Po vyhlášení výsledků si soutěžící i diváci zatančili na valentýnské diskotéce.
Jana Žáková, Michal Oblouk
Metoda CLIL
ZŠ a MŠ Tatenice spolupracuje na projektu s názvem „Obsahově a jazykově
integrované vyučování “ (Content and LanguageIntegratedLearning - CLIL), jehož hlavním
řešitelem je výzkumný ústav pedagogický. Cílem projektu je vznik metodické příručky pro
učitele, kteří chtějí zařadit do svého vyučování obsahově a jazykově integrovanou výuku a
následná distribuce těchto příruček do škol v celé České republice. Jedná se o metodu, kdy se
žák naučí nový obsah v cizím jazyce. Při výuce CLIL je obsah předmětu vysvětlován v cizím
jazyce, v žádném případě se však nejedná o výuku bilingvní - dvojjazyčnou. Při hodině
matematiky mohou mít žáci v angličtině třeba jen pracovní listy nebo učitel může žákům
anglicky sdělovat metodické pokyny.V České republice se tzv. CLIL - výuka aplikuje v
některých školách. Jelikož se však jedná o metodiku, nikoliv o nový učební program, je jeho
realizace na rozhodnutí ředitele školy. V ZŠ Tatenice je tato metoda uplatňována jako
integrace obsahu angličtiny a matematiky od 5. do 9. ročníku a velmi jednoduchou a citlivou
formou je zařazována i do učiva na 1.stupni. V 1. a 2. třídě se žáci seznamují s Aj
v anglickém klubu a od 3. třídy, kdy je výuka Aj povinná, ji děti vstřebávají napříč
průřezovými tématy.
Jitka Koubová, Hana Pokorná

Lyžařský výcvik
V týdnu od 14.2. do 18.2. se dvacet žáků druhého stupně zúčastnilo lyžařského výcviku.
Pro malý zájem o týdenní pobyt na horách a vzhledem ke stoupajícím nákladům, pořádáme
lyžařský výcvik, s denním dojížděním vlakem, na sjezdovce Peklák v České Třebové. Je zde
kvalitně upravená sjezdová trať se zázemím, cvičná louka s lanovým vlekem pro začátečníky
a ochotný personál.
Žáci jsou rozděleni do dvou družstev – začátečníci a pokročilí. Začátečníci se vždy nejdříve
učí na cvičné loučce, kde je vlek zdarma. V průběhu týdne ale už všichni zdolávají sjezdovku
a zdokonalují své dovednosti.
Týden vždy zakončíme závody, většinou lyžařským trojbojem, kde mají šanci se prosadit i
méně zdatní lyžaři. První tři z každého družstva obdrží diplomy a sladkou odměnu.
Děkujeme rodičům, kteří byli ochotní odvézt a přivézt lyžařské vybavení.
Jana Žáková, Ivana Zatloukalová
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2011/2012
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 se uskuteční od 18.4.2011 do
22.4.2011. 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 řádně vyplněné žádosti a
přihlášky, přijímány jsou děti starší tří let. Zápis do mateřské školy bude ukončen 22.4.2011.
Eva Valentová
Informace o plánovaných akcích SDH Tatenice
– Pomlázková zábava
- ( + v jednání Velikonoční Diskotéka pro děti se soutěžemi)
7.5.2011
- Floriánův pochod („Tatenická čtvrtka“)
7.5.2011
- Diskotéka
V prosinci také začala fungovat přípravka mladých hasičů pro děti od 4 do 6 let,
nebojte se a pošlete děti nezávazně si to zkusit, cvičíme a hrajeme si nejenom s hadicemi, info
tel.:737037180, Mutl Jiří, vedoucí MH Tatenice.
Za výbor SDH Tatenice Jiří Mutl
23.4.2011

Zumba v Tatenici
Zumba hýbe světem a hýbe už i Tatenicí. Rozvlněné boky, žhavé latinsko – americké
rytmy, úsměv na tváři, propocená trička - to je zumba, cvičení, které se zrodilo v roce 1999
v Kolumbii.
Už několik měsíců se scházejí ženy, dívky i malá děvčátka v tělocvičně základní školy a pod
vedením zumba instruktorky Zuzky Uhlířové z Letohradu se baví v rytmu salsy, samby,
merengue, cumbie, reggaetonu aj. Na zumbě se bavíte jako na taneční párty, měly jsme už
například mikulášskou a silvestrovskou zumba párty, green párty a těšíme se na další
zpestření hodin, ze kterých odcházíme sice zpocené, ale s dobrou náladou. Je to návykové!
Jana Žáková
Společenská kronika
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
99 let
87 let

Vladimír Čermák
(25.3)
Františka Pospíšilová (6.3.)

88 let Marie Halamková
(30.4.)
81 let Jindřiška Štarmannová (6.3.)

