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Návrh nového jízdního ádu autobus
Na internetových stránkách naší obce jsou zve ejn ny kone né návrhy (aktualizace k
29.11.2011) nového jízdního ádu autobus . P ipomínky ze strany obce a ob an byly z valné
ásti akceptovány a zapracovány do návrh . Nové jízdní ády autobus budou platit už od
11.12.2011. Naší obcí projíždí autobusové linky . 870 (Lanškroun – Tatenice – T eba ov Mor. T ebová) a . 917 (Cotkytle – Strážná – Tatenice).
Komplexní pozemkové úpravy v obci – stav projednávání
Ve dnech 29. a 30. listopadu prob hlo na obecním ú ad jednání vlastník pozemk
zahrnutých do pozemkových úprav se zástupci Pozemkového ú adu a zpracovateli
pozemkových úprav. S vlastníky pozemk byl projednán a odsouhlasen soupis jejich nárok
(pozemk ). Zárove s nimi byly projednány i jejich požadavky na nové uspo ádání pozemk .
Dne 1. prosince pak prob hlo už druhé jednání sboru zástupc pro komplexní pozemkovou
úpravu, kde se ešil návrh plánu spole ných za ízení – cestní sít , ešení eroze – návrh
pr leh , varianty erozních opat ení, biokoridory, doprovodná zele , aj. Další postup bude
takový, že zpracovatelé pozemkových úprav vytvo í návrh nového uspo ádání pozemk a
upravený návrh spole ných za ízení, který bude dále projednáván s vlastníky pozemk a ve
sboru zástupc . Proces schvalování pozemkových úprav pak bude pokra ovat vyjád ením
všech dot ených orgán státní správy a kone ným schvalovatelem je zastupitelstvo obce. Pro
úplnost je t eba ješt dodat, že menší ást naší obce na dolním konci je ešena v rámci
komplexních pozemkových úprav obce Krasíkov, které probíhají soub žn .
Svoz odpad v r. 2012
Termíny svozu popelnic se nem ní a z stávají každý sudý týden v pátek. Na p elomu roku
bude tedy svoz v pátek 30.12.2011, další svoz 13.1.2012 a potom dále každý sudý pátek.
Termíny sb ru plast a nápojových karton v roce 2012 budou ve st edu
18.1. 15.2. 14.3. 11.4. 9.5. 6.6. 4.7. 1.8. 29.8. 26.9. 24.10. 21.11. 19.12.
Sklo bude sváženo 4x ro n ve st edu v týdnech . 5,18,31,44. Svoz nebezpe ného odpadu
bude dne 13.6. a 7.11. Papír z modrých kontejner bude svážen jednou m sí n v úterý
v týdnech . 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49. Informace o všech termínech svozu odpad
jsou trvale umíst ny na webových stránkách naší obce v sekci Informace.
Zvýšení ceny sto ného od 1.1.2012
Zastupitestvo obce na svém zasedání dne 28.11. projednalo kalkulaci ceny sto ného v letech
2009, 2010 a stanovilo cenu sto ného ve výši 12,- K /m3 bez DPH s ú inností od 1.1.2012.
Náklady na provoz kanalizace a OV v letech 2009 a 2010 byly vyšší než p íjmy ze sto ného
a obec vykazovala z této innosti ztrátu. To bylo d vodem ke zvýšení ceny sto ného. Pro
iformaci uvádím, že spole nost VaK Jablonné n. O. v obcích kde provozuje kanalizaci ú tuje
za sto né 31,- K bez DPH.
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Dotace na vybavení hasi a restaurování k íže
Z Pardubického kraje jsme letos získali dotaci ve výši 50 tis. K na vybavení pro hasi e.
S povinnou finan ní spoluú astí obce, tak byly pro hasi e zakoupeny osobní ochranné
pracovní prost edky a p enosná radiostanice za 71 tis. K .
U cesty ke K ivohlávkovým je dokon eno restaurování k íže z pískovce, který byl ve velmi
špatném stavu a n které ásti k íže se ani nedochovaly. Restaurování provedl ak. socha a
restaurátor Mgr. Filip Novotný z Prahy a celkové náklady inily 172.700,- K . Na
restaurování k íže jsme získali dotaci z Ministerstva kultury ve výši 122.000,- K a z grantu
Pardubického kraje ástku 50.000,- K . Podíl obce na nákadech tak byl jen 700,- K .
Sportovní turnaje v t locvi n
Nová t locvi na je využívána i v odpoledních a ve erních hodinách každý den. V prosinci
jsou také v plánu sportovní turnaje. Volejbalový turnaj bude v sobotu 10.12. za ú asti
družstev i ze Žichlínka, Damníkova a Rychnova. Turnaj starých gard v malé kopané bude
v ned li 18.12. kdy p ijedou také fotbalisté z Rudoltic.
TJ Sokol oddíl stolního tenisu všechny srde n zve na již tradi ní 14. váno ní turnaj ve
stolním tenisu, který se uskute ní v pátek 30.12.2011 od 8:30 hod.
Ve ejné bruslení
Na zimním stadionu v Lanškroun jsme mezi svátky zajistili a zaplatili pronájem ledové
plochy dne 27.12.2011 od 12:30 do 13:45 hod. Obecní ú ad zve všechny rodi e s d tmi i
ostatní spoluob any na toto ve ejné bruslení.
Vážení spoluob ané,
p ede dve mi jsou Vánoce, nejkrásn jší svátky roku. Dovolte mi proto pop át Vám, aby tyto
svátky byly pro Vás napln ny radostí, št stím a láskou v kruhu nejbližších. Pomalu se také
blíží konec letošního roku a za átek nového roku 2012. P i této p íležitosti chci pod kovat
všem našim ob an m, kte í svou pomocí nebo jen radou i p ipomínkou, pomáhají vytvá et
podmínky pro spokojený život v naší obci. Do nového roku Vám p eji pevné zdraví, hodn
št stí a úsp ch v osobním i pracovním život .
Vladimír Žák, starosta
Informace Základní školy a Mate ské školy Tatenice
Váno ní výstavka
Váno ní výstavka bude otev ena v sobotu 10.12.2011 po skon ení Adventního
koncertu - p ibližn v 15.00 hodin. Na výstavce si m žete zakoupit kávu, aj a ochutnat
váno ní cukroví, které upekly d ti z 1. stupn naší školy. Již tradi n budou v prodeji
perní ky a drobná keramika. Vstupné dobrovolné. Srde n zveme.
Školní ples
V sobotu 14. ledna 2012 se uskute ní 6. ŠKOLNÍ PLES v sále na záme ku, hrát bude
skupina Letrando z Letohradu. Vstupenku s místenkou je možné zakoupit od 3. ledna 2012
v ZŠ Tatenice. Výt žek bude použit na zakoupení interaktivní tabule.
Zápis do 1. ro níku ZŠ
Ve st edu 18. ledna 2012 se v budov ZŠ Tatenice v u ebn 1. ro níku uskute ní zápis
do 1. ro níku ZŠ na školní rok 2012/2013.
Mgr. Eva Valentová
V podzimních m sících se žáci naší školy zú astnili r zných sout ží a akcí:
Atletický trojboj v Damníkov – žáci 2. – 5. ro níku
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Naše obec a okolí – projektové vyu ování 2. – 5. ro níku
Praha – exkurze 4. a 5. ro níku
Návšt va muzea J. A. Komenského v P erov – 3. ro ník
Žáci 6. – 9. ro níku:
Praha – exkurze
Pardubice – vzd lávací akce ekni drogám ne
Den zdraví a zdravé výživy
Pardubice – sout ž Pc-ák
Lanškroun – podpora technického vzd lávání
Halloween
Ob í akvárium Hradec Králové
Aquapark Olomouc
Halová kopaná, Malá kopaná, Florbal
PhDr. Jana Žáková, Mgr. Michal Oblouk
Vážení p átelé!
Já vám všem p eji dobrý den! Podzim je tady, slyšet je všady, i meluzína ádí v noci, sluní ko
ješt svítí, ale neh eje. Tak již nás eká sv. Martin na bílém koni. Jako d ti jsme se t šily na
svatého Mikuláše, že za oknem najdeme dárky, že na sv. Martina bude sníh a my vytáhneme
san , nacpeme do pytle seno i školní tašky posloužily. Aby nám nebylo líto, tak sociální
pracovnice p ipravily malou kavárni ku, uva ily dobrou kávu, upekly i dobrý kolá a p itom
navrhly, že bychom mohly zašívat dírky na prost radlech. A jsem si vzpomn la na domov
d chodc v Moravské T ebové, že tam babi ky draly pe í a za vyd lané peníze se vždy n co
v domov vylepšilo, nebo se jelo do Olomouce do divadla na operetu. Tak jsem si vzpomn la,
jak jsme drali pe í doma. Maminka pozvala všechny sousedky, nasmažila koblihy, uva ila aj
s rumem a to se pak vypráv ly p íb hy, že nás i v noci pronásledovaly. V sobotu byl
myslivecký ples a ženský se domluvily, že p jdou za masky za pytláky. A to bylo tak
srandovní, že to m lo veliký úsp ch. Kdo žije na vesnici, tak žije jen tou prací, tak aby se
aspo n kdy uvolnily, zajely jsme si také do Olomouce do divadla na operetu. A pak do
r žového údolí na ve e i. Ženské se hezky ustrojily, muži byli galantní a milí. Ud lali jsme si
krásnou ned li. Uv domili jsme si, že nejenom práce, ale i trochu zábavy je pot eba,
vytáhnout ze sk ín krásné šaty, na chvíli zapomenout na všechny starosti. Ne ekat, až lov k
p ichází do let a všechno ho za íná bolet, už se ti mláden e nohy t esou, už t na rozhlednu
nedonesou. Uv domte si to, dokud je as. Muži se spíše utrhnou, ale ženy nesou celou
zodpov dnost za d ti, domácnost a vše, co k tomu pat í. To by si m ly uv domit hlavn d ti,
Anežka
co pro n rodi e znamenají. Vzpomíná a myslí na vás
Vážení p átelé!
Vánoce to je kouzlo, které p sobí na naší psychiku. Vzpomínky p icházejí krásné, jak jsme je
prožívali jako d ti i za mlada. Jenže jsou i smutné chvíle, na které se nedá zapomenout. Proto
je o Vánocích tolik sebevražd. Vzpomínám na jednu paní, íkali jsme jí teti ko Amálko.
Bydlela blízko lesa v chaloupce jako v pohádce, došková st echa, násp vytla ený kamením a
na podzim pod st echou bylo nav šeno v nce esneku, hrozen vína, rozinky, cibule, kytice
kopr , kytice pely ku, plno r žových bylinek, které pak v zim rozdávala tomu, kdo je
pot eboval. Žila tam sama, dva synové jí padli v první sv tové válce. Dostala zprávu, že jsou
nezv stní, tak stále ekala a v ila, že se vrátí. Tak dokud mohla, chodila pomáhat sedlák m a
ti zas pomohli jí, co pot ebovala. I naše maminka, když pekla chleby nebo kolá e, vždy
upekla i pro ni. Každý jí n co dal, mléko, ze zabija ky maso. Ona byla pro celou ves naše
teti ka. I na Vánoce by si ji každý vzal na Št drý den. Ale ona to nep ijala, íkala, že chce být
sama se svými chlapci. Stále ekala, že se objeví. Až jednou na Vánoce maminka dala do
koší ku všechno možné, aby m la na Št drý den a já s mými bratry – Janek a Josef.
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Když jsme tam p išli, m la hlavu na stole, jakoby spala, ale jak nás uvid la a vid la ty moje
dva bratry, vyk ikla: „Janku, Josefe, chlapci moji, p ece jsem se vás do kala!“ objala je a
ztratila v domí. A již se z toho neprobrala, jen ten š astný úsm v jí z stal.
Nimrodi na tu chaloupku nezapomn li, udržovali ji, došky vym ovali, d evo p ipravovali na
zimu, jak to d lali teti ce. V lét ji najímali horník m, aby si tam lé ili zaprášené plíce. A
v zim tam chodili sch zovat, posed t a starali se o zásoby pro zv .
I náš domov slaví již páté Vánoce, na které se již p edem p ipravujeme, abychom na nic
nezapomn li. První nape eme perní ky, pak ozdoby na strome ek, i kulturní vložku
s váno ními písn mi. A hlavn co k ve e i – bu ízek vep ový, nebo rybí. Nejvíc se t ším na
ozdobené stoly s vo avým jehli ím, sví ky, ovoce, cukroví a gro ek. Nejkrásn jší je ta
atmosféra Vánoc a to zlaté prasátko, a ty váno ní sví ky, nesmí chyb t jablí ka, abychom byli
zdraví, chleba abychom nem li hlad a pod ubrusem peníze, abychom nem li nouzi. A pan
editel s n kterými zam stnanci jsou s námi v domov i na Št drý den na ve e i a jsou rádi, že
v tšina klient z stává na Št drý den v domov s námi a íkají: „tady jsme doma.“
A to je veliké pod kování pro ty, kte í se o nás tak pe liv starají o Št drém dni a pak teprve
jdou dom ke své rodin . Za to jim pat í veliký dík a všem lidem dobré v le, aby krásné
svátky prožili ve zdraví, pohod a lásce a v Novém roce hodn úsp ch v naší práci, a se
Vám splní každé Vaše p ání. K tomu hodn božího požehnání p eje ze srdce
Anežka
Informace z evidence obyvatel
Ke dni 5.12.2011 má naše obec 853 obyvatel. V letošním roce se narodilo 5 d tí, p ist hovalo
se 27 osob, odst hovalo se 15 osob a zem elo 5 osob. Nejvyšší etnost k estních jmen je
JOSEF – 39x, MARIE – 31x a etnost p íjmení KNÁPKOVÁ – 13x a NOVOTNÝ – 12x.
Pr m rný v k obyvatel je 39 let.
Informace z pošty
V rámci doru ování veškerých poštovních zásilek žádáme ob any, aby poštovní schránky
byly umíst ny na ploty u domu. Od nového roku bude doru ováno pouze do schránek
umíst ných na plot . V p ípad , že nebude na plot umíst na schránka, bude zásilka vložena
do plotu u domu. Schránky volte uzavíratelné, zabrání se tím provlh ení i následnému
poškození zásilek.
14. ledna - Školní ples

Spole enské plesy na zámku v r. 2012
10. února - Lidový ples
18. února - Sportovní ples

Adventní koncert
Obecní ú ad a
ímskokatolická farnost Tatenice Vás všechny srde n zvou na adventní
koncert, který se uskute ní v sobotu 10. prosince v místním kostele od 14:00 hodin. Vystoupí
dechový orchestr Základní um lecké školy Záb eh. Vstupné je dobrovolné.
Spole enská kronika
P ivítali jsme do života:

Michala Hanzlí ka

(19.11.)

Srde n blahop ejeme k významnému životnímu jubileu:
80 let Marie apková
(4.1.)
80 let Milada Cejnerová
Rozlou ili jsme se s: Anežkou Purkertovou (6.10.)
Josefem Braunem
(15.10.)
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(31.1.)

Zde kem Hlávkou (11.9.)

