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Odpadové hospodářství v r. 2012
V roce 2012 bylo z naší obce odvezeno celkem 160 tun směsného komunálního odpadu
(popelnice), 3 t velkoobjemného odpadu (jarní svoz velkého kontejneru u hasičské
zbrojnice), 6,9 t plastů, 8,6 t skla a 3,6 t papíru. Celkové náklady na svoz všech odpadů,
včetně nebezpečných odpadů a kontejneru u hřbitova, dosáhly v roce 2012 výše 414.030,- Kč.
Nákup nového kontejneru na sklo činil 9.912,- Kč. Na poplatcích za odpady od občanů a
živnostníků vybrala obec celkem 353.201,- Kč. Příjem od společnosti EKO-KOM za třídění
odpadů byl 35.789,- Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši 34.952,- Kč uhradila obec ze
svého rozpočtu. Na jednoho poplatníka tak obec doplatila 40,- Kč. Poplatek za odpady
zůstává již třetím rokem ve stejné výši 400 Kč, přestože náklady za likvidaci odpadů, včetně
sazeb DPH se každoročně zvyšují.
Ke snížení nákladů může pomoci zlepšení třídění odpadů z domácností. Občanům, kteří se
svým zodpovědným přístupem ke třídění odpadů podílejí na snižování nákladů za komunální
odpad a také přispívají ke zlepšení životního prostředí, patří poděkování.
Tělocvična po roce provozu
S provozem tělocvičny jsme spokojeni. Tělocvična je hojně využívána školou a také
veřejností v odpoledních a večerních hodinách. Podle informací od správce tělocvičny se
kromě školy jedná o cca 200 návštěvníků týdně, z toho je asi 150 místních.
Náklady na provoz (el. energie, zemní plyn, voda a drobné výdaje) činily v r. 2012 celkem
90.651,- Kč. Mzdové náklady (včetně odvodů na zdrav. a soc. pojištění) pracovního úvazku
správce činily v tomto období 137.363,- Kč.
Veřejnost za pronájem tělocvičny platí 180 Kč/hod a v loňském roce byly příjmy z tohoto
pronájmu ve výši 69.675,- Kč. Z větší části využívá tělocvičnu škola, která samozřejmě nic
neplatí, veškerý provoz hradí obec.
Provoz stávající čistírny odpadních vod (ČOV) v r. 2012
Kanalizaci a ČOV, na rozdíl např. od vodovodu, provozuje naše obec sama již řadu let. Zatím
se o tom mnoho nepsalo, domnívám se tedy, že je vhodné uvést alespoň základní informace o
provozu. V roce 2012 byly celkové náklady na provoz ČOV 147.563,- Kč. Z toho největší
část připadá na el. energii – 100.660,- Kč. Dále za služby 39.380,- Kč, zde se jedná o náklady
za odborný dohled, měsíční rozbory vzorků vody a vývoz kalů. Zbytek 7.523,- Kč jsou
náklady na opravy a údržbu.
Příjmy ze stočného za to období činily 151.460,- Kč. Dále máme nezaplacené pohledávky od
občanů za stočné ve výši 10.093,- Kč, které budeme letos vymáhat. Cena stočného je v naší
obci 12,- Kč/m3 bez DPH.
Poměrně nízká cena stočného je dána tím, že z této činnosti nevytváříme téměř žádný zisk a
také na straně nákladů neuplatňujeme odpisy majetku. Pro Vaši informaci, v obcích a městech
kde provozuje kanalizaci společnost Vodovody a kanalizace Jablonné n.O. je cena stočného
34,- Kč/m3 bez DPH.
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V letošním roce musíme provést náročnější opravu ČOV, při které dojde k výměně trysek
provzdušňovacího systému. ČOV tak bude v létě krátce odstavena, vypuštěna, vyčištěna a
opravena. Náklady opravy jsou vyčísleny na 25 tis. Kč.
Investiční akce a projekty v r. 2013
Z investičních akcí bychom chtěli letos na jaře zahájit realizaci projektu nového bezdrátového
místního rozhlasu. V nejbližší době proběhne opakované výběrové řízení na dodavatele. První
výběrové řízení, které se uskutečnilo v listopadu r. 2012 jsme zrušili. Nespokojenost
hodnotící komise byla především s řešením systému přenosu dat (navržen analogový přenos
místo digitálního). Do výběrového řízení se také přihlásily pouze dvě firmy.
O prázdninách budou provedeny stavební úpravy v přízemí mateřské školy. Stavebními
úpravami dojde k rozšíření prostorů a zvýšení kapacity MŠ zrušením stávající prodejny
textilu. Zároveň zde dojde k novému dispozičnímu uspořádání. Bude zvětšena herna pro děti,
opravena jídelna, ze stávající výdejny jídla a skladu vzniknou šatny a prodejna textilu bude
přebudována na novou přípravnu a výdejnu jídel. Rozpočtové náklady jsou cca 850 tis. Kč,
přesné výdaje budeme znát až po výběrovém řízení na zhotovitele. Na akci máme podanou
žádost o dotaci z Pardubického kraje z Programu obnovy venkova.
V prosinci r. 2012 jsme koupili pozemek, který navazuje na nově vznikající sídliště RD u
cesty ke koupališti. V letošním roce plánujeme připravit projekt technické infrastruktury
(zasíťování inž. sítěmi) pro tento pozemek, abychom mohli v dalších letech pokračovat
s přípravou stavebních parcel a příp. i bytového domu.
Na podruhé jsme uspěli se žádostí o dotaci z evropských fondů z Programu rozvoje venkova
na Lesnickou techniku. Z částky ve výši cca 440 tis. bude zakoupena příkopová fréza za
traktor, přívěs, motorová pila a křovinořez. Tuto techniku budeme využívat nejen
k obhospodařování lesa, ale i na údržbu veřejné zeleně v obci.
Věřím, že bychom také na podzim mohli konečně začít se stavbou kanalizace v rámci svazku
obcí. Koncem r. 2012 Státní fond životního prostředí akceptoval naši žádost o dotaci, což je
jakýsi první krok, dále by mělo následovat vydání tzv. Registračního listu a nakonec
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vše je spojeno s velmi rozsáhlou administrativou kolem
celého projektu. V současné době doplňujeme pro SFŽP k naší žádosti různé dokumenty,
např. odborný posudek projektu od nezávislého autorizovaného inženýra, zakreslení a
povolení veřejných částí kanalizačních přípojek ve střední části obce, zadávací dokumentaci
pro výběr zpracovatele prováděcí dokumentace na celou stavbu, aj.
Ve spolupráci se základní školou jsme opět podali žádost o grant z rozpočtu Pardubického
kraje na projekt „Poznej památky našich sousedů III“, který navazuje na projekty realizované
v předchozích letech. Dále máme podanou žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
projekt „Učíme se v souladu s přírodou“, na kterém se podíleli i žáci z 1. a 2. stupně naší ZŠ
s učitelkou výtvarné výchovy.
Z dalších menších akcí bude provedena oprava střechy na přístavbě ZŠ. Z jižní strany zde
dojde k výměně střešní krytiny, která je už ve špatném stavu. Oprava je předběžně vyčíslena
na 190 tis. Kč. Na zahradě MŠ budou doplněny nové dopadové plochy pod hracími prvky.
Dále bude opraveno schodiště u zubního zdravotního střediska a také u bytového domu na
„Mlýně“. U bytového domu „u smrku“ plánujeme zhotovení okapového chodníku, u zámku
připojení svítidel na veřejné osvětlení a u školy opravu oplocení zahrady. V obci také na jaře
vyměníme staré nevzhledné plakátovací plochy za nové.
Česká pošta - informace ke změnám
Jak jste již jistě zaznamenali, od února Česká pošta přešla na motorizované
doručování poštovních zásilek. Zástupkyně vedení České pošty v našem regionu mě
v prosinci informovaly o této změně s tím, že formou letáků do domácností, budou
informovat i naše občany. K tomu však, nevím z jakého důvodu, nedošlo. Podstatné je však
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to, že zůstává zachován rozsah úředních hodin pro veřejnost na naší pobočce pošty. Stejně tak
se neuvažuje o zrušení pobočky České pošty v naší obci.
V lednu jsme měli v Ústí nad Orlicí setkání starostů s radou Pardubického kraje, kde byl
přítomen i regionální ředitel České pošty. Obecně je situace dnes taková, že Česká pošta
neplánuje rušení svých poboček v obcích, které mají úplnou základní školu nebo obecní úřad
s matričním úřadem nebo obecní úřad se stavebním úřadem. Naše obec splňuje dokonce
všechny tři podmínky. Na základě dohody Sdružení místních samospráv a Ředitelství České
pošty také nedojde ke zrušení pobočky v obci bez souhlasu starosty a zastupitelstva obce.
Záruku do budoucna, že vše zůstane navždy beze změny, nám samozřejmě nikdo nedá. Za
vedení obce však mohu slíbit, že budeme hájit zájmy našich občanů, pro něž je pošta v obci
důležitá, o tom není pochyb.
Vladimír Žák, starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ve středu 16. ledna 2013 se uskutečnil zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2013/2014,
k zápisu se dostavilo 17 dětí.
Mgr. Eva Valentová
Projekt Blíž k řemeslům a technickým oborům
V rámci projektu Blíž k řemeslům a technickým oborům jsme se zúčastnili první
z plánovaných dvoudenních exkurzí. S žáky 8. a 9. ročníku jsme se vydali do Mladé
Boleslavi.
První den jsme navštívili Škoda Auto Muzeum. Muzeum bylo vybudováno v roce 1995 ke
100. výročí založení mladoboleslavské automobilky a na konci loňského roku prošlo
rekonstrukcí. Nachází se v bývalých výrobních halách, v místech, kde si Václav Laurin a
Václav Klement postavili svoji první továrnu na výrobu jízdních kol, motocyklů a později
automobilů. V muzeu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o vývoji
automobilového průmyslu u nás a prohlédli si celou řadu exponátů představující tradici a
vývoj značky Škoda.
Od muzea nás autobus odvezl do největšího výrobního závodu Škoda Auto a. s., ve kterém
pracuje zhruba 20 000 zaměstnanců. Výrobní program mladoboleslavského závodu dnes tvoří
modely řad Fabia a Octavia, zdejší motorárna dokonce dodává moderní motory do celého
koncernu Volkswagen. Měli jsme možnost prohlédnout si motorárnu, výrobu převodovek a
lisovnu plechových dílů. Bohužel jsme nemohli navštívit montážní haly, ve kterých se právě
dokončují nové modely automobilů a z důvodu utajení sem nemá veřejnost v současné době
přístup.
Druhý den jsme strávili ve Středním odborném učilišti strojírenském Škoda Auto a. s.
Učiliště poskytuje vzdělání se zárukou pracovního místa pro chlapce a dívky v technických
oborech jak s maturitou, tak s výučním listem. Zaměřuje se i na další vzdělávání dospělých
formou různých kurzů. Navštívili jsme výuku i odborný výcvik řady oborů. Zaujalo nás
moderní technické vybavení, se kterým se studenti učí pracovat, i různé výhody, které škola
studentům poskytuje.
Věřím, že žáci během těchto dvou dnů získali řadu zajímavých zkušeností a poznatků, které
jim mohou pomoci při výběru budoucího povolání.
PhDr. Jana Žáková
Tříkrálová sbírka 2013
Na počátku ledna proběhla v naší obci již počtrnácté Tříkrálová sbírka. Smyslem sbírky je
především navštívit všechny domovy a přinést jim požehnání, které je vyjádřeno koledou My
Tři králové jdeme k vám i nápisem nad dveře C+M+B (Christus mansionem benedikat – Ať
Kristus požehná tento příbytek). Návštěva koledníků nám také umožňuje podílet se na pomoci
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potřebným. Díky obětavosti malých i velkých koledníků se podařilo vybrat v Tatenici v tomto
roce celkem 18.008 Kč (v roce 2012 to bylo 18.068 Kč). Výtěžek sbírky je určen na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí.
Děkujeme všem koledníkům, kteří se do sbírky zapojili a všem lidem, kteří je ve svých
domovech přijali.
Markéta Horáková
Vážení přátelé,
Já vám přeji dobrý den. Měsíc prosinec je již od začátku takový tajemný, zvlášť, když
napadne sníh. V rozhlase i v televizi slyšíme vánoční koledy i různé příhody. A já jsme si
vzpomněla na film „Bylo nás pět“, jak pět kluků řádilo po vesnici a dělali různé kousky.
Vyřádili se a každý šel domů až na jednoho, ten neměl kam jít. Ten měl jen to modré nebe,
opilého otce a jen to, co jim ulice dala. Až přišel měsíc prosinec, všude výkladní skříně hýřily
výzdobou a různými lákadly. A tak se toulali otec a syn. Dívali se do oken, kde se strojil
stromeček, hrála hudba. Ti dva byli zvyklí, že jim život nedával nic dobrého, ale když chlapec
viděl tu krásu a vánoční pohodu v rodinách, tekly mu lítostí slzy po tváři. Když to otec uviděl,
uvědomil si, jak byl víc opilý než střízlivý, jak je chlapci smutno a o co je ošizen. Chybí mu
domov, kde je dobré jídlo a teplá peřina. Vánoce mají zvláštní kouzlo, které zapůsobí na
každého. Na tyto svátky se připravuje i náš domov.. V prvé řadě v naší keramické dílně.
Babičky vytvořily džbánečky a pak to posloužilo jako vázičky na výzdobu. Jídelna se
rozzářila když na každém stole stála kytička s nádechem vánoc. Kytičky se objevily i na
každém poschodí, kde jsou minikuchyňky. A když se podíváme z okna, vidíme ozdobený
vánoční strom i altánek. Všude plno světel a kouzlo vánoc je tady. Mile nás překvapili i
senioři z Moravské Třebové, kteří nám přišli zazpívat koledy. Vedení domova dělá všechno,
abychom nepodlehli smutku a přizpůsobili se našemu novému domovu, kde máme všechno,
co potřebujeme k životu. Někdo by to neměl ani doma. Teď se již těšíme na štědrovečerní
večeři, kde nám bude hrát i hudba, popřejeme si všichni krásné vánoce a mnoho zdraví
v novém roce.
Zdraví všechny Anežka
Z evidence obyvatel
V naší obci se v roce 2012 narodily 4 děti. Přistěhovalo se 8 osob, odstěhovalo 13 osob a
zemřelo 5 osob. Mezi občany Tatenice byly 3 sňatky a 4 manželství byla rozvedena.
K 31.12.2012 bylo v naší obci hlášeno k trvalému pobytu 845 obyvatel, z toho 416 žen a 429
mužů.

Dětský karneval
Obecní úřad Vás všechny srdečně zve na Dětský karneval, který se bude konat
v neděli 17.3.2013 ve 14 hod. na zámku. Těšit se můžete na zábavné odpoledne,
soutěže, občerstvení a bohatou tombolu! Vstupné dobrovolné.
Společenská kronika
Přivítali jsme do života: Jonáše Ficnara
(28.12.)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
101 let Vladimír Čermák
(25.3)
92 let
88 let Miroslav Špalek
(6.2.)
83 let
81 let Antonie Morávková (4.2.)
81 let
81 let Anna Pospíšilová
(28.3.)
80 let

Adama Syrového

(18.1.)

Marie Václavská
(10.2.)
Jindřiška Štarmannová (26.3.)
Josef Svoboda (16.3.)
Miroslav Jílek (6.3.)

Rozloučili jsme se s: Martinem Valentou
(18.12.)
Františkou Pospíšilovou
Josefem Kolomazníkem
(9.2.)
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(9.2.)

