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Odpadové hospodářství
V roce 2015 bylo z naší obce odvezeno celkem 155 tun směsného komunálního odpadu
(popelnice), 2,38 tun velkoobjemového odpadu (jarní svoz velkého kontejneru u hasičské
zbrojnice), 8,3 t plastů, 9,5 t skla a 2,8 t papíru. V předcházejících letech bylo množství
směsného komunálního odpadu z popelnic 160 tun v r. 2012, 172 tun v r. 2013 a 161 tun v r.
2014. Celkové náklady na svoz všech odpadů, včetně nebezpečných odpadů a
velkoobjemového odpadu, dosáhly v roce 2015 výše 461.455 Kč. Na poplatcích za odpady od
občanů a živnostníků vybrala obec celkem 351.952 Kč. Z prodeje tříděného odpadu bylo
utrženo 9.963 Kč. Příjem od společnosti EKO-KOM za třídění odpadů byl 69.333 Kč. Rozdíl
mezi výdaji a příjmy ve výši 30.207 Kč uhradila obec ze svého rozpočtu, což představuje
částku 34 Kč za osobu.
Přidány byly v loňském roce dva kontejnery na tříděný odpad, jeden na bílé sklo a jeden na
papír. Oba máme bezplatně zapůjčeny od společnosti EKO-KOM.
Termíny svozu popelnic v roce 2016 se změnily pouze v tom, že se nyní jedná o každý lichý
týden v pátek. Změna sudého týdne v lichý byla způsobena kalendářem, kdy na přelomu roku
následovaly po sobě dva liché týdny 53. a 1. týden.
Opět jsme pro Vaši domácnost připravili nástěnný kalendář s termíny svozu odpadů, který
obdržíte na obecním úřadě po zaplacení poplatku za odpady. V případě uhrazení poplatků za
odpady převodem na účet Vám kalendář doručíme domů. Informace o všech termínech svozu
odpadů jsou také trvale umístěny na webových stránkách naší obce v sekci Informace.
Poplatek za odpady na r. 2016 zůstává už šestým rokem ve stejné výši, tj. 400 Kč/osobu a je
třeba ho zaplatit nejpozději do konce dubna. Pro bezhotovostní platbu převodem z účtu jsou
informace k platbě uvedeny na webových stránkách obce. Stávající samolepky na popelnice
zůstávají stále v platnosti. Nové vydáváme jen v případě, že si pořídíte novou popelnici.
Stavba kanalizace a ČOV – dokončení, domovní přípojky
Na jaře budou postupně opravovány místní komunikace po kanalizaci. Počítáme také
s konečnou úpravou ploch, které byly při stavbě používány na zařízení staveniště a skládky
materiálu. K nové ČOV bude také dokončena oprava přístupové cesty od bývalé vlakové
zastávky. Postup pro nově zřizované domovní přípojky bude tento. Všem vlastníkům domů,
kterých se týká nové připojení na kanalizaci, rozešleme v průběhu měsíce února a března
formulář Žádost o připojení na kanalizaci (pokud si ho už nevyzvedli). S vyplněným
formulářem žadatel obdrží od obce potrubí na domovní přípojku. Realizaci domovní přípojky
si každý vlastník domu zajišťuje sám. Po kontrole a dokončení přípojky bude s vlastníkem
domu uzavřena smlouva na odvádění odpadních vod.
Pro všechny nově připojované domácnosti platí termín připojení na kanalizaci nejpozději do
30.9.2016.
Nové smlouvy na odvádění odpadních vod
Jak už jsme avizovali předem, rozesíláme od února také domácnostem, které už kanalizaci
využívají nové smlouvy na odvádění odpadních vod. Provozovatelem kanalizace a ČOV je
Svazek kanalizace se sídlem v Třebařově.

Je to dobrovolný svazek čtyř obcí a samostatný právní subjekt, který byl založen výhradně
pro výstavbu a provozování kanalizace a ČOV. Jako takový bude také samostatně hospodařit.
Uvádím to na vysvětlenou, protože jsem se setkal s názorem občanů, že teď budeme platit za
kanalizaci Třebařovu. Tak to není, v Třebařově je pouze administrativní sídlo a doručovací
adresa svazku.
Plánované investiční akce a projekty v r. 2016
V jarních měsících dokončíme vybudování technické infrastruktury pro rozšíření sídliště
rodinných domů. Jedná se o dokončení komunikací a veřejného osvětlení. Zároveň s touto
akcí upravíme plochu před prodejnou Konzum. V březnu bychom také chtěli podat žádost o
dotaci z IROP (integrovaný regionální operační program) na výstavbu bytového domu.
Dále budeme pokračovat ve výstavbě veřejného osvětlení v dolní části obce. Od loňského
roku máme podanou žádost na ČEZ o zřízení nového přípojného místa pro toto veřejné
osvětlení, které bude v blízkosti transformátoru u Hamříkových.
V letních měsících plánujeme stavební úpravy dvora Na Mlýně. Máme také podanou žádost o
dotaci z Pardubického kraje z Programu obnovy venkova, kterou bychom v případě schválení,
využili na opravu místních komunikací. Na přístavbě základní školy bude opravena střecha.
Jedná se o druhou etapu výměny střešní krytiny a odvětrávání, první část střechy z jižní strany
byla opravena před třemi lety.
Z menších akcí je třeba vybudovat kanalizační přípojky pro budovy v majetku obce – zámek,
dílny, hasičská zbrojnice, zubní středisko.
Z projektů jsme měli v plánu letos zpracovat projektovou dokumentaci energetických úspor
pro bytový dům Na Záložně. Situaci však v současné době komplikuje probíhající řízení
Ministerstva kultury o prohlášení této budovy za kulturní památku z podnětu Národního
památkového ústavu v Pardubicích. Uvažujeme tak zatím jen o výměně a opravě otvorových
prvků (okna, balkonové dveře, okenice).
Zahájena byla projektová příprava vybudování přechodu pro chodce u základní školy a
navazujících chodníků u silnice v dolní části obce. Po zpracování projektové dokumentace a
vyřízení stavebního povolení chceme na tuto akci požádat o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Na dolním konci u domku paní Krejčové je však problém s tím, že se tady
chodník v požadované minimální šířce 1,5m nevejde. Z toho důvodu bude projekt rozdělen na
dvě etapy. V první etapě bude vybudován přechod pro chodce včetně navazujících
bezbariérových úprav a zábradlí, u zámku bude část stávajícího chodníku přesměrována tak,
aby neústila k silnici a dále rekonstruován stávající chodník od zámku až k zubnímu
zdravotnímu středisku. Druhá etapa bude řešit chodník a odvodnění od domu pana Vařílka
k bývalému dolnímu obchodu. Chybějící úsek kolem domku paní Krejčové bychom řešili
samostatně na vlastní náklady.
Na jaře nastoupí k obci zaměstnanci na veřejně prospěšné práce. Kromě obvyklých prací
v lese, při údržbě a úklidu v obci a na údržbě budov v majetku obce, počítáme s využitím
těchto pracovníků také při budování kanalizačních přípojek k obecním objektům a na
veřejném osvětlení. Zaměstnáme celkem 7 uchazečů o zaměstnání. Na mzdy těchto
zaměstnanců bude opět přispívat Úřad práce ČR.
starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Mateřská škola
Do Mateřské školy v Tatenici je v letošním školním roce zapsáno 50 dětí – 25 dětí je
v mladším oddělení a 25 dětí ve starším oddělení. Mateřskou školu navštěvují děti z Tatenice,
z Krasíkova, ze Strážné, z Lubníka a z Cotkytle.
V průběhu školního roku připravujeme pro děti řadu standartních i nadstandardních aktivit.
Spolupracujeme s různými organizacemi. Nejvíce se nám osvědčila spolupráce s divadélkem
JO – JO, které naší mateřskou školu pravidelně navštěvuje. Dále k nám dojíždí i divadelní

soubor z Pernštejna, divadélko Kozlík z Pardubic a nově v letošním roce i loutkové divadlo
z Olomouce. Ve spolupráci se Základní školou v Tatenici se naše děti účastní i různých
naučných programů – v letošním roce to bude zábavný program s papoušky a hudební pásmo
pro děti. Společně také oslavíme Mezinárodní den dětí.
K dalším nadstandardní aktivitám naší mateřské školy patří i výtvarný kroužek pro
předškoláky pod vedením pí. učitelky Kateřiny Květenské dis. a logopedická poradna pod
vedením pí. učitelky Bc. Ludmily Kovářové.
K zápisu do 1. třídy v tomto roce bylo pozváno 20 dětí z naší mateřské školy. Zápis do
mateřské školy se letos bude konat od 16. 5. do 18. 5. 2016.
V souvislosti s bezpečnostními opatřeními na všech školách byl i v naší mateřské škole
nainstalován bezpečnostní čipový přístupový systém. Čipy k přístupu do budovy mateřské
školy si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole u pí. učitelky Koppové.
Alena Koppová
V 1. pololetí školního roku 2015/2016 se žáci naší školy zúčastnili různých akcí a soutěží
Září: Světový den 1. pomoci v Lanškrouně: 5., 6. ročník
Atletický trojboj v Damníkově: 1. stupeň
Exkurze Praha: 5. ročník
Exkurze Dlouhé Stráně: 2. stupeň
Říjen: Drakiáda
Halloween
Litovel – Bouzov – Loštice: výlet historicko – turistického kroužku
Listopad: VIDA! park Brno: 4., 5. ročník
Hrou proti AIDS v Ústí nad Orlicí: 8., 9. ročník
Florbal v Lanškrouně: chlapci 8., 9. ročník
Florbal v Jablonném nad Orlicí: dívky 6., 7. ročník
Florbal v Dolní Dobrouči: dívky 8., 9. ročník
Rozsvícení vánočního stromku: pěvecký sbor a 9. ročník
VIDA! park Brno: 2. stupeň
Soutěž Právo pro každého: 8. ročník
Prosinec: Mikuláš
Bowling v Lanškrouně: 2. stupeň
Praha: výlet historicko – turistického kroužku
Mikulášská besídka – Klub důchodců: pěvecký sbor
Bruslení v Lanškrouně: 3., 4. ročník
Vánoční dílny, výstavka, koncert
Leden: The Action v Pardubicích: 8., 9. ročník
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ve středu 20. 1. 2016 se uskutečnil zápis do 1. ročníku ZŠ. K zápisu se dostavilo 16
dětí, všem bylo zasláno „Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání“.
Mgr. Eva Valentová
Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko - tisková zpráva
Svazek obcí Lanškrounsko připravuje na rok 2016 zejména tyto aktivity :
V oblasti spolupráce členských obcí připravuje cyklus vzdělávacích aktivit pro zástupce
samospráv a zaměstnance obcí na aktuální témata. Lanškrounsko dále pokračuje v podpoře
obnovy malých památek, kdy za posledních více jak deset let podpořilo opravu desítek
drobných památek v hodnotě miliónů korun. V letošním roce soustředí Lanškrounsko
pozornost na zlepšení informací o drobných památkách na svém území. K ochraně majetku
obcí vyvíjí Lanškrounsko aktivity při společném postupu při auditech pojištění majetku
členských obcí.

Lanškrounsko průběžně spolupracuje se svými členskými obcemi při vyhledávání dotačních
možností na realizaci investičních i neinvestičních aktivit obcí Lanškrounska.
K úspoře nákladů na elektrické energie a plynu se Lanškrounsko již řadu let podílí na
organizaci společného nákupu energii pro obce a jejich organizace na Českomoravské
komoditní burze Kladno.
Od roku 2016 bude Lanškrounsko disponovat mobilním zázemím pro pořádání veřejných akcí
(kryté mobilní podium, souprava lavic a stolů), které bude k dispozici pro členské obce a pro
organizace z členských obcí Lanškrounska.
Již druhým rokem bude Lanškrounsko poskytovat dotace na pořádní oslav a výročí členských
obcí a jejich organizací.
V oblasti bezpečnosti obyvatelstva připravuje Lanškrounsko ve spolupráci s dotčenými
obcemi výstavbu cyklostezek Lanškroun – Sázava, Lanškroun – Žichlínek a Lanškroun –
Rudoltice. Dále v letošním roce Lanškrounsko pořídí pro Hasičský záchranný sbor
Lanškroun defibrilátor a jedná se všemi obcemi ORP Lanškroun o společném pořízení
mobilního měřiče rychlosti pro potřeby Policie ČR, obvodního oddělení v Lanškrouně.
V oblasti nakládání s odpady má Lanškrounsko v plánu objednat zpracování optimalizační
studii nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a podpořit vzdělávání v oblasti
nakládání s odpady pro všechny věkové skupiny.
V oblasti cestovního ruchu Lanškrounsko pečuje o naučnou stezku v Sázavském údolí a
připravuje pro tento rok generální rekonstrukci odpočinkového místa této naučné stezky.
V roce 2016 také vznikne nový webový portál Lanškrounska, kde se budou vedle informací o
svazku a jeho činnosti nacházet i informace pro hosty Lanškrounska.
V neposlední řadě by měl být rok 2016 rokem počátku poskytování dotací z prostředků MAS
Lanškrounsko, z.s. na podporu aktivit veřejných, podnikatelských i neziskových subjektů
Lanškrounska, když MAS Lanškrounsko z.s. vzniklo na základě iniciativy a zásadní finanční
podpory členských obcí Lanškrounska.
Mgr.Radim Vetchý, předseda svazku obcí Lanškrounsko
Dětský karneval
V neděli 14. 2. 2016 proběhl již čtrnáctý tradiční Dětský karneval na zámku v Tatenici. Tato
akce se koná pod záštitou OÚ ve spolupráci s učitelkami MŠ a ZŠ, o hudbu se obětavě
zdarma stará pan Roman Zachara.
Karnevalový rej byl plný krásných masek, tance a soutěží. Své dovednosti si vyzkoušely jak
děti, tak i jejich dospělácký doprovod! Děti dostávaly sladké odměny a drobné dárečky.
Zlatým hřebem odpoledne byla bohatá tombola. Všem sponzorům moc a moc děkujeme!
Věříme, že jste si všichni s dětmi užili krásné a zábavné odpoledne a těšíme se za rok na
shledanou .
Za organizační tým Bc. Ludmila Kovářová
Společenská kronika
Přivítali jsme do života: Anetu Dupalovou

(29.12.)

Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
104 let Vladimír Čermák
(25.3)
86 let Jindřiška Štarmannová (26.3.)
84 let Anna Pospíšilová
(28.3.)
84 let Josef Svoboda
(16.3.)
83 let
Miroslav Jílek
(6.3.)
75 let Jiří Smrkal
(5.4.)
Rozloučili jsme se s: Ladislavem Moravcem (19.12.)
Janem Šilarem
(23.12.)

