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Odpadové hospodářství v r. 2013 a 2014
V roce 2013 bylo z naší obce odvezeno celkem 172 tun směsného komunálního odpadu
(popelnice), 1,37 t velkoobjemového odpadu (jarní svoz velkého kontejneru u hasičské
zbrojnice), 7,7 t plastů, 8,8 t skla a 2,9 t papíru. Oproti předcházejícímu roku stojí za zmínku
nárůst směsného komunálního odpadu z popelnic o 12 tun (ze 160 t na 172 t). Celkové
náklady na svoz všech odpadů, včetně nebezpečných odpadů a kontejneru u hřbitova, dosáhly
v roce 2013 výše 454.131 Kč. Do ZŠ byly zakoupeny nové nádoby na odpady za 3.853 Kč.
Na poplatcích za odpady od občanů a živnostníků vybrala obec celkem 368.508 Kč. Příjem od
společnosti EKO-KOM za třídění odpadů byl 61.583 Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši
27.893 Kč uhradila obec ze svého rozpočtu.
Termíny svozu popelnic v roce 2014 se nemění a zůstávají každý sudý týden v pátek.
Termíny sběru plastů a nápojových kartonů v roce 2014 budou ve středu
15.1. 12.2. 12.3. 9.4. 7.5. 4.6. 2.7. 30.7. 27.8. 24.9. 22.10. 19.11. 17.12.
Sklo bude sváženo 4x ročně ve středu v týdnech č. 5, 18, 31, 44. Svoz nebezpečného odpadu
bude dne 12.6. a 5.11. Papír z modrých kontejnerů bude svážen jednou měsíčně v úterý
v týdnech č. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49. Připravili jsme pro Vaši domácnost
nástěnný kalendář s termíny svozu odpadů, který obdržíte na obecním úřadě po zaplacení
poplatku za odpady. Informace o všech termínech svozu odpadů jsou také trvale umístěny na
webových stránkách naší obce v sekci Informace.
Poplatek za odpady na r. 2014 zůstává již čtvrtým rokem ve stejné výši, tj. 400 Kč/osobu a je
třeba ho zaplatit nejpozději do konce dubna. Pro bezhotovostní platbu převodem z účtu budou
informace k platbě uvedeny na webových stránkách obce. Nové samolepky na popelnice
vydávat nebudeme, zůstávají v platnosti ty, které jste obdržely v roce 2013.
Obecní úřad v Tatenici bude ve dnech 23.12 a 27.12.2013 uzavřen
Svazek kanalizace
Práce na společném projektu ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna
a Třebařov zatím pokračují podle plánu. V současné době firma Allo Tender s.r.o. Praha, která
zajišťuje administraci projektu zpracovává zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele
stavby. Dokumentace bude koncem měsíce prosince 2013 předána ke kontrole Státnímu fondu
životního prostředí. Po schválení v lednu nebo únoru 2014 bude možné zahájit výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Administrativa kolem projektu je bohužel i časově náročná, proto
nebudeme moci zahájit stavbu na jaře 2014, jak jsme původně předpokládali, ale nejdříve
v druhé polovině příštího roku. Jen samotné výběrové řízení na zhotovitele stavby, vzhledem
k tomu, že se jedná o velkou, tzv. nadlimitní zakázku (nad 200 mil. Kč), při dodržení všech
zákonných lhůt trvá minimálně 160 dnů, tzn. ve skutečnosti asi půl roku.
Myslím si však, že jsme se do tohoto velkého projektu pustili v pravou chvíli, v době kdy
pomalu končí současné programovací období (2007-2013) Strukturálních fondů EU. Pro
nadcházející sedmileté programovací období fondů EU (2014-2020) se v Operačním
programu životního prostředí s výraznější podporou výstavby kanalizací a ČOV v obcích
nepočítá. Už nyní je také jisté, že se v tomto období bude rozdělovat podstatně méně peněz,
než tomu bylo dosud.

Rodinná a bytová politika obce
Ve většině venkovských regionů dochází k úbytku obyvatel a ani v naší obci v tomto směru
není situace dobrá – viz tabulka s vývojem počtu obyvatel za posledních 10 let. Průměrný věk
obyvatel se zvyšuje, počet narozených dětí klesá. V letošním roce stejně jako loni se v naší
obci narodily pouze 4 děti. Co dělat s tímto nedobrým vývojem? Setkávám se i s názory, že se
s tím nedá nic dělat. Vedle podmínek, které obec – samospráva – až tolik ovlivnit nemůže
(např. zaměstnanost) jsou možnosti jak mnohé věci ovlivnit. Především se domnívám se, že
bychom na tento vývoj měli reagovat už nyní.
Například bychom mohli stanovit pravidla pro pronájem obecních bytů, kde budou
zvýhodněny rodiny s dětmi a ekonomicky aktivní obyvatelé. Rád bych také prosadil výstavbu
nového bytového domu v sídlišti rodinných domů. Jen vyšší počet obyvatel může zajistit,
abychom měli v budoucnosti např. dostatek dětí v ZŠ. S rodinnou politikou souvisí i školství
a zdravotnictví v obci. Mnohé věci se již podařilo zrealizovat. Nedávno byla dokončena
rekonstrukce MŠ, vzpomeňte, v jakém stavu byla tato budova ještě před deseti lety. ZŠ
využívá novou tělocvičnu a také díky dvěma projektům podpořeným z evropských fondů je
moderně vybavena učebními pomůckami. Obec od září také zajišťuje dopravu dětí
mikrobusem z Lubníka do MŠ a zpět. Nejvíce však záleží na samotné MŠ a ZŠ, jak dokáže
svým programem a volnočasovými aktivitami děti ve škole zaujmout a udržet.
Rovněž zdravotní střediska byla postupně opravována – výměna oken, oprava střechy,
zateplení fasády, změna způsobu vytápění, apod.
Pracujeme na projektové dokumentaci pro rozšíření sídliště rodinných domů. Prodejní cena
zasíťovaných stavebních pozemků 80 Kč/m2 je u nás v porovnání s jinými obcemi v regionu
také velmi příznivá. V novém územním plánu obce jsou navrženy nové plochy pro podnikání
a služby. V současné době jednáme s vedením ZOD o případném získání bývalých dílen ZOD
do vlastnictví obce. Část tohoto objektu by se pak mohla využívat např. jako dům služeb.
Přivítali bychom v tomto směru i další náměty a připomínky k tomuto tématu od našich
spoluobčanů.
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*stav obyvatel ovlivňuje i počet přistěhovaných a odstěhovaných obyvatel, které tabulka neuvádí

Vážení spoluobčané,
mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc a hodně úspěchů v novém roce Vám přeje
Vladimír Žák, starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ve středu 15.1.2014 v 15.00 hodin se v budově ZŠ Tatenice v učebně 1. třídy
uskuteční zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2014/2015.
V podzimních měsících se žáci naší školy zúčastnili různých akcí a soutěží:
Cyklistický výlet - okolí Tatenice: 5. ročník
Minigolf Staré Město: dívky 6. - 9. ročník
Atletický trojboj Damníkov: 2. - 5. ročník
Exkurze ve svíčkárně Rodas Olomouc: žáci Řemeslné dílny
ZOO Dvůr Králové nad Labem: Historicko-turistický kroužek
Drakiáda
Návštěva kina a muzea Lanškroun: 2. ročník
Putování po okolí Tatenice: 2. ročník

Návštěva muzea J. Blahoslava v Přerově: 3. ročník
Exkurze do sídla záchranné služby a muzea v M. Třebové: 4. ročník
Halloween
Besedy pro žáky 9. ročníku se zástupci PSŠ Letohrad, SOU Králíky, SŠ Obchodu, řemesel a
služeb Žamberk a SŠUP Ustí nad Orlicí
Dvoudenní exkurze Brno: 9. ročník
Hrou proti AIDS SZŠ Ústí nad Orlicí: 8., 9. ročník
Právo pro každého: 8. ročník
Soutěž PC-ák 2013 Pardubice: 9. ročník
Okrskové kolo ve florbalu: dívky 8., 9. ročník
Okrskové kolo ve florbalu: chlapci 8., 9. ročník
Mikuláš
Okresní kolo ve florbalu: dívky 9. ročník
Praha - Muzeum Policie, historické centrum: Historicko-turistický kroužek
Rozsvícení vánočního stromku v Tatenici
Mikulášská besídka - Klub důchodců: pěvecký sbor
Rozsvícení vánočního stromku Rychnov na Moravě: pěvecký sbor
Vánoční koncert ve Strážné: pěvecký sbor
Mgr. Eva Valentová
Blíž k řemeslům a technickým oborům
I v letošním školním roce na naší škole pokračuje projekt Blíž k řemeslům a technickým
oborům. V rámci tohoto projektu se v listopadu žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili dvoudenní
exkurze do Brna. Navštívili jsme SŠ a SOU potravinářskou, obchodu a služeb, která nabídkou
vzdělávacích oborů a počtem studentů patří k největším v ČR. Z učebních oborů se zde
vyučují například obory kuchař – číšník, řezník, pekař, cukrář, kadeřník, aranžér,
z maturitních oborů kosmetické služby, gastronomie, cestovní ruch, fotograf a další. Na této
škole právě probíhá projekt „Dámy a pánové, život začíná, aneb žáci učí žáky“. Pro nás byla
velice přínosná možnost propojení obou projektů. Naši žáci měli možnost se pod dohledem
studentů a učitelů zúčastnit praktické výuky, vyzkoušeli si například některé jednoduché
činnosti u kosmetiček a kadeřnic, číšníků a servírek a absolvovali kurz zdobení perníčků a
pletení vánoček. Navštívili jsme také výrobní závod Nová Mosilana, kde jsme měli možnost
seznámit se s procesem zpracování ovčí vlny na luxusní oblekové tkaniny. Výjimečnou
zkušeností pro nás bylo i setkání a rozhovor s ředitelem závodu. Poslední část exkurze patřila
návštěvě Technického muzea, kde se žáci účastnili interaktivní výstavy Vynálezy a vynálezci.
Na vystavených exponátech a panelech vyhledávali různé informace a vyplňovali pracovní
listy, které jsme po návratu do školy vyhodnotili. Na závěr si žáci vyzkoušeli různé exponáty
v technické herně.
Součástí tohoto projektu je i podpora volby povolání. Pro žáky 9. třídy jsme zajistili několik
besed se zástupci středních škol a učilišť. Nabízená beseda pro rodiče vycházejících žáků se
neuskutečnila pro malý zájem rodičů.
PhDr. Jana Žáková, Mgr. Ivana Zatloukalová
Florbalové úspěchy
Letos jsme se opět zúčastnili školského florbalového turnaje Orion Cup. Máme šikovné
žákyně a žáky. Tým děvčat ve složení Kristýna Ficnarová, Tereza Pavlíčková, Pavla
Totušková, Nela Vlková a Kristýna Zachová v okrskovém kole v Lanškrouně vybojoval první
místo a s ním postup do okresního kola v Brandýse nad Orlicí. Zde děvčata v tvrdé
konkurenci obsadila krásné druhé místo.
Tým chlapců ve složení Radim Glocar, Tomáš Klubrt, Jakub Kotouček, Jan Kotouček,
Roman Podloucký, Petr Prokop a Ondřej Tareš se v náročném okrskovém kole v Lanškrouně
umístil na pěkném druhém místě. Gratulujeme.
PhDr. Jana Žáková

Projekt eTwinning
Naše škola se zapojila do nového projektu! ETwinning je komunita škol
v Evropě, které spolupracují na nejrůznějších projektech postavených na
používání informačních a komunikačních technologií. Existuje ve 25 jazykových
verzích. V současné době ho aktivně používá téměř 170 000 individuálních členů a dvojice či
skupinky škol z různých evropských zemí pracují na 5324 projektech. Na úrovni jednotlivých
států aktivitu eTwinning zajišťuje 35 národních podpůrných středisek za podpory Evropské
unie.
Žáci 4., 5. a 6. ročníku pracují na prvním projektu, který se jmenuje Handmade calendar
2014. Spolupracujeme se Španělskem, Portugalskem, Lotyšskem, Rumunskem, Tureckem,
Řeckem a Polskem. Prvním úkolem je představit se. Ke komunikaci s partnery používáme tzv.
twinspace. Sem mají přístup všichni zaregistrovaní žáci a mohou si tak spolu navzájem
dopisovat. V jednoduchém programu vytváříme krátký film o nás, o škole a obci, který
pošleme našim kolegům. Ovšem hlavním cílem projektu je vytvořit ručně dělaný kalendář na
rok 2014 tak, že každá zapojená škola nakreslí nějakou významnou událost jednoho měsíce a
tradice s tím spojené. My máme měsíc leden – svátek Tří králů. Obrázky budou představeny
na tradiční předvánoční výstavce, kde rozhodnete o nejhezčích a ty potom pošleme do světa –
každému partnerovi jeden. Do konce roku budeme mít kalendář kompletní. Snad se nám to
podaří a po Vánocích začneme nový projekt.
Mgr. Ludmila Poláková
Z matriky a evidence obyvatel
V naší obci se v roce 2013 narodily 4 děti. Přistěhovalo se 29 osob, odstěhovalo 17 osob a
zemřelo 7 osob. V obřadní síni bylo uzavřeno 9 manželství a 2 na jiném místě. Jedno
manželství bylo rozvedeno. K 20.12.2013 bylo v naší obci trvale hlášeno 856 obyvatel.
TJ Sokol Tatenice
Umístění mužstev po podzimní časti soutěží:
Muži – 4. Místo – trenéři – Petr Knápek, Jiří Kučera
St. Žáci – 4. Místo – trenéři – Petr Herzog, Miroslav Chládek
Během jara jsme založili družstvo mladší přípravky – děti ve věku 5 – 8 let, které vedou
trenéři – Zdenek Havlíček, Jaroslav Knápek ml. a Zdenek Kamenský, přípravka se od
září začala zúčastňovat prvních turnajů. Dále Vás zveme:
28.12.2013 – druhý ročník turnaje v sálové kopané, vypsaný pro všechny současné i bývalé
fotbalisty Tatenice
1.2.2014 – tradiční sportovní ples na zámku, hudba Menhir
TJ Sokol hledá zájemce na přípravu a prodej uzenin při fotbalových utkáních. Bližší
informace: Jiří Smrkal, Jaroslav Knápek
Na závěr bych Vám chtěl jménem TJ Sokol Tatenice i svým popřát vše nejlepší a hlavně
hodně zdraví do nového roku . Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Jiří Smrkal, předseda TJ Sokol Tatenice
Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, radost a pohodu do r. 2014 přeje
Klub důchodců Tatenice
Společenská kronika
Sňatek uzavřeli:
Radka Vranková (Kladno) a Josef Urban (Opava)
(18.10.)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
82 let Marie Čapková
(4.1.)
82 let Milada Cejnerová
(31.1.)
Rozloučili jsme se s: Květoslavou Novotnou

(4.12.)

