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Odpadové hospodářství obce
V následující tabulce je přehled množství vytříděného i komunálního odpadu a nákladů na sběr
a svoz odpadů v obci za poslední tři roky.
Rok
Papír/t Sklo/t
2017 4,574 9,389
2018
7,86
9,41
2019 9,143 11,32

Plasty/t
11,125
16,935
20,739

KO/t
VO/t BRO/t
174,16
3,18
0
187,94
4,81
3
191,72
5,28 18,71

Příjem
Příjem
Náklady
z místních od firmy na svoz
poplatků EKOKOM odpadu Výsledek
340 393
93 345 509 995 -69 812
344 843 121 800 631 266 -157 793
440 478 152 693 751 230 -153 804

KO je komunální odpad z popelnic, VO je velkoobjemový odpad z jarního mobilního sběru,
BRO je biologicky rozložitelný odpad z velkoobjemových kontejnerů
Z tabulky je vidět, že množství vytříděných odpadů se zvyšuje, to je dobře, tím se nám také
zvyšují příjmy za třídění od společnosti EKOKOM. Dále je zřejmé, že povinné zavedení sběru
biologicky rozložitelného odpadu, který svážíme do kompostárny v Lanškrouně, zvýšilo
celkové náklady na svoz odpadu. Množství BRO se bude pravděpodobně v budoucnu i nadále
zvyšovat. Větší množství vytříděného odpadu by se mělo teoreticky projevit snížením
množství komunálního odpadu, ale to se bohužel neukázalo. Co se týká nákladů, tak je vidět,
že i přes zvýšení místního poplatku za odpady v r. 2019 je výsledek za tento rok -153 804 Kč.
Ztrátu z hospodaření obec doplácí ze svého rozpočtu a v r. 2019 to představovalo částku 170
Kč na jednoho poplatníka.
Od r. 2020 navíc svozová firma EKOLA zvýšila ceny svých služeb o 8 %. Jak asi víte ze
sdělovacích prostředků budoucnost nakládání s odpady v ČR, skládkování, následné využití
odpadů apod. se stále řeší. Za obec jsme požádali firmu EKOLA o předložení nabídky na
zajištění separovaného sběru papíru a plastu způsobem „dům od domu“, to znamená, že každá
domácnost by měla více nádob na různé druhy odpadů. Zároveň by došlo k identifikaci těchto
nádob speciálními čipy (včetně nádob na komunální odpad), aby svozová firma mohla tyto
nádoby vážit. Tím bychom do budoucna vytvořili i možnost případného zavedení nějakého
motivačního systému pro domácnosti.
Jak jsme Vás už informovali, nově také zajišťujeme sběr jedlých olejů. Jedlé oleje umístěné
v plné PET láhvi o objemu min. 1,5 litru ještě prosím označte názvem obce „TATENICE“
(např. lihovým fixem) a položte na popelnici při svozu komunálního odpadu. Máme také
příslib od společnosti EKOKOM, že nám bezplatně zapůjčí dva nové kontejnery na kovový
odpad (především plechovky) s termínem dodání pravděpodobně v dubnu. Místní poplatek za
odpady ve výši 500 Kč za poplatníka uhraďte prosím nejpozději do konce dubna 2020. Údaje
pro bezhotovostní platbu tohoto poplatku a poplatku za psa jsou uvedeny na webových
stránkách naší obce. Pro svozovou firmu také potřebujeme aktualizovat evidenci odpadových
nádob na komunální odpad, které používáte. Prosíme proto, abyste byli nápomocni při
zjišťování těchto informací pracovnicemi našeho obecního úřadu.
Plánované opravy, investiční akce a projekty v r. 2020
Na letošní rok máme v plánu opět mnoho oprav, investičních akcí a projektů v obci. Uvedu zde
ty významnější.
Stavba bytového domu – stavba pokračuje podle harmonogramu. V současné době zhotovitel

firma BEHOS CZ provádí vnitřní instalace zdravotechniky, elektroinstalace, vzduchotechniky,
tepelné izolace v podkroví, montáž sádrokartonových podhledů apod. Termín dokončení dle
smlouvy o dílo je září 2020.
Technická infrastruktura pro 6RD za Stoupencovými – tady nám chybí dokončit především
prodloužení plynovodu a plynové a vodovodní přípojky k RD. Na prodloužení plynovodu
probíhá opakované výběrové řízení na zhotovitele, loni se nám nikdo nepřihlásil. Vodovodní
přípojky bude možné dokončit až po stavbě „Prodloužení vodovodu“, kterou bude provádět
společnost Vodovody a kanalizace Jablonné n. O. Na tuto stavbu už bylo vydáno stavební
povolení a společnost VAK plánuje zahájení stavby letos v dubnu. Dojde při tom k propojení
vodovodních řadů v úseku od křižovatky u Hamříkových k našemu nově vybudovanému
vodovodu v sídlišti RD za Stoupencovými. Tím se posílí kapacita vodovodu pro dolní konec
obce.
Dopravní automobil pro hasiče – máme schválenou žádost o dotaci na pořízení nového
dopravního automobilu z Ministerstva vnitra ve výši 450 tis. Kč. Dále jsme podali také žádost
o dotaci z Pardubického kraje, ta by měla být ve výši 300 tis. Kč. Předpokládaná hodnota
dopravního automobilu (devítimístná dodávka) je 1,2 mil. Kč. Z rozpočtu obce bychom tak
dopláceli cca 450 tis. Kč. V současné době už máme schválené tzv. Technické podmínky
automobilu a podanou žádost o registraci akce na Ministerstvu vnitra. Po schválení registrace
bude následovat výběrové řízení na dodavatele vozidla. Vzhledem k tomu, že se jedná o
speciálně vybavené vozidlo, jeho výroba bude trvat minimálně 3-4 měsíce. Nový automobil
bychom tak mohli pořídit pravděpodobně letos na podzim. S využitím dopravního automobilu
počítáme nejen pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizového řízení obce, ale i
pro ostatní potřeby obce, dopravu dětí z Lubníka do naší mateřské a základní školy apod.
Odpočinková zóna (park) u Konzumu – tento projekt má dvě části, které spolu sice souvisejí,
ale musely být projektovány zvlášť. První část řeší komunikace a veřejné osvětlení v parku,
druhá část řeší zahradnické práce a mobiliář. Na první část už máme vydané územní
rozhodnutí, druhá část projektu by měla být vyřízena v nejbližší době. Stavbu zahájíme ještě
letos v létě. Na zahradnické práce bychom chtěli ještě předtím požádat o dotaci z Operačního
programu životního prostředí (sídelní zeleň).
Oprava mostu a místní komunikace v Kátru (k Šubrtovým) – jedná se o místní komunikaci
délky 170 m, která vede i po mostu přes potok, most je bohužel už ve špatném stavu. Proto
připravujeme rozpočet na opravu komunikace i mostu. Realizaci plánujeme letos v létě.
Chodník na horním konci – na horním konci od mostu (odbočky do Kátru) plánujeme chodník
podél silnice za křižovatku ke Svobodovým. Máme zadané zpracování projektové dokumentace
na tuto část chodníku u firmy BKN Vysoké Mýto. Realizace této akce byla podmíněna
získáním části soukromého pozemku do vlastnictví obce, abychom se s chodníkem vešli za
silniční svodidla. Toho bychom měli dosáhnout, předběžně jsme dohodnuti s vlastníkem
soukromého pozemku Martinem Štěpánkem na směně pozemků. Při následné realizaci,
pravděpodobně až v r. 2021, počítáme i s doplněním veřejného osvětlení v těchto místech.
Projekt na rekonstrukci fotbalového hřiště – na základě požadavku TJ Sokol o rekonstrukci
fotbalového hřiště jsme zadali zpracování projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci
zpracovává firma EUROGREEN CZ a zahrnuje srovnání hřiště, drenáže, novou technologii
zavlažování, výsev trávníku, oplocení, zábradlí aj. Se zpracovanou projektovou dokumentací
bude následně žádat TJ nebo obec o dotaci z programu MŠMT na r. 2021.
Nové autobusové čekárny – návrh na demontáž starých a pořízení nových, moderních
prosklených čekáren včetně úpravy jejich okolí většina členů zastupitelstva obce neschválila.
Myslím si, že je to škoda, možná se k projednávání této věci ještě vrátíme. Stávající čekárny
jsou staré přes 30 let a jejich významnější oprava nemá podle mého názoru význam. Je lepší
provést kompletní výměnu a také modernizaci okolí autobusových zastávek. Např. na točně
vyměnit staré silniční obrubníky kolem ostrůvku zastávky, položit novou zámkovou dlažbu,
vysadit zeleň, opravit turistickou mapu Lanškrounska atd., podobně i na ostatních zastávkách u
školy a na dolním konci.
Modernizace bývalé kuchyně, umýváren a WC v přízemí zámku – tak jako jsme loni opravili

prostory v 2.NP zámku, tak bychom chtěli opravit letos i přízemí. Tyto prostory jsou využívané
cca 35 let a potřebují modernizaci.
Víceúčelové školní hřiště + workoutové hřiště u ZŠ – na tento projekt máme zpracovanou
projektovou dokumentaci a podanou žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Víceúčelové hřiště plánujeme realizovat pouze v případě schválení dotace. Workoutové hřiště,
které bude umístěno vedle víceúčelového hřiště, vybudujeme ještě letos. Pravděpodobně i
v případě získání dotace by se jednalo o tzv. neuznatelné výdaje projektu, proto není nutné
čekat na výsledek žádosti o dotaci.
Rekonstrukce veřejného osvětlení u cesty k vlakové zastávce – veřejné osvětlení k vlakové
zastávce vybudovaly v r. 2005 České dráhy s.p. v rámci stavby železničního koridoru. Jeho
část, konkrétně 35 ks svítidel z obce od Herzogových po parkoviště před vlakovou zastávkou
bylo později bezúplatně převedeno na naši obec. Při rekonstrukci vyměníme stávající svítidla se
sodíkovými výbojkami o příkonu 100W za nová, úspornější svítidla typu LED o příkonu 20W.
U přechodu pro chodce 150W za LED 30W. Náklady na výměnu svítidel budou 170 tis. Kč.
Vzhledem k budoucí úspoře elektrické energie je počítáno s návratností této investice za
několik (cca 4-5) roků.
Oprava střechy zámku a části fasády – máme předběžně schválenou dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, je však kolem vyřízení
povolení ke stavbě velmi rozsáhlá administrativa, a realizace tak zatím není úplně jistá. Národní
památkový ústav si k projektové dokumentaci vyžádal několik odborných posudků, např. návrh
biosanace konstrukce střechy, statické posouzení apod. Na všechno je přitom poměrně málo
času a také bude záležet na přístupu pracovníků památkové péče, zda bude reálné vše stihnout.
Stavební úpravy zahrnují lokální opravy střešní konstrukce, výměnu střešní krytiny a části
klempířských prvků, opravu komína, obnovu poškozených částí fasády a ostění otvorových
prvků. Předběžné celkové výdaje jsou 5,95 mil. Kč, dotace představuje 4,16 mil. Kč a stavba
musí být dokončena do konce r. 2020
Vladimír Žák, starosta
Slovo ředitele Základní školy a Mateřské školy Tatenice na začátku roku 2020
Vážení občané, přátelé naší školy.
Dovolte mi, abychom Vás informovali o činnosti naší školy počátkem roku 2020. Končí nám
teprve druhý měsíc roku 2020, ale naše škola má za sebou již mnoho práce a aktivit.
Kromě naší práce, ukončení prvního pololetí, rozdání vysvědčení, zahájení nového pololetí
školního roku 2019/2020 jsme uspořádali a zúčastnili se mnoha společenských, kulturních a
sportovních akcí.
Máme za sebou lyžařský kurz v Říčkách, volbu krále a královny naší školy, bruslení celé školy
v Lanškrouně, koncert pro naše žáky a další akce. Probíhá plavecký výcvik dětí z MŠ a
připravujeme se na plavecký výcvik prvního stupně ZŠ. Organizujeme činnost zájmových
kroužků ve škole. Bohužel si nemůžeme užívat zimních radovánek, jelikož letošní zima
připomíná spíše jaro.
Mgr. Martin Joza, ředitel školy
1. stupeň ZŠ
Bruslení
Pololetní vysvědčení oslavili žáci naší školy bruslením v Hale B. Modrého v Lanškrouně.
Zdatní bruslaři si zahráli hokej, mnozí se zdokonalovali v technice a někteří si dovednost
bruslení vyzkoušeli poprvé. Všichni si toto dopoledne užili a s pocitem radosti odcházeli domů
na pololetní prázdniny.
Výchovný koncert
Ke konci února navštívila naši školu skupina MARBO se svým programem „Zpívat nás baví“.
A jak už sám název představení napovídá, zjistili jsme, že si zpěv opravdu užíváme a od srdce
si rádi zazpíváme.
Mgr. Radomíra Divíšková

2. stupeň ZŠ
21. února proběhla již tradiční Volba krále a královny školy. Finalisté, kteří byli nominováni
svými spolužáky, absolvovali dvě módní přehlídky, kvíz, ve kterém poznávali melodie ze
známých českých pohádek a filmů, a závěr tvořila volná disciplína. Tentokrát jsme se pobavili
u několika scének. Vše pečlivě hodnotila porota. Vítězství si odnesli žáci 9. ročníku. Králem se
stal Jaroslav Knápek a královnou Markéta Tarešová. Titul prince získal Tomáš Gildain z 8.
ročníku a titul princezny Tereza Knápková ze 6. ročníku. Výhercům gratulujeme.
Šestá třída se vypravila na dějepisnou exkurzi do Prahy. V Náprstkově muzeu si žáci prohlédli
výstavu o starověkém Egyptě a expozici o Austrálii a Oceánii. Počasí nám přálo, tak jsme se
vypravili i na prohlídku historického jádra Prahy. Členové historicko-turistického kroužku
v únoru navštívili aquapark v Olomouci a celý druhý stupeň se zúčastnil vzdělávacího pořadu a
koncertu skupiny Marbo Zrození big beatu.
V nejbližší době žáky čeká vzdělávací pořad o Leonardu da Vinci a divadelní představení
v Lanškrouně Trapas nepřežiju v hlavní roli s Michaelou Dolinovou. Připravujeme už také
společné fotografování a školní výlety.
PhDr. Jana Žáková
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Fotbal na hřišti TJ Sokol – jaro 2020
MUŽI „A“
NE 14,30
TATENICE
- Žamberk
NE 16,00
TATENICE
- Zámrsk
NE 16,00
TATENICE
- FC Jiskra 2008
NE 16,00
TATENICE
- Ústí nad Orlicí „B“
SO 16,00
TATENICE
- Svitavy "B"
MUŽI "B"
NE 15,00
TATENICE "B"
- Těchonín
SO 16,00
TATENICE "B"
- Žamberk "B"
NE 16,00
TATENICE "B"
- Ústí nad Orlicí „C“
SO 16,00
TATENICE „B“
- FC Jiskra 2008 „B“
SO 16,00
TATENICE „B“
- Helvíkovice
NE 16,00
TATENICE "B"
- Kerhartice
NE 16,00
TATENICE "B"
- Lichkov
MLADŠÍ ŽÁCI
SO 10,00
TATENICE
- Dlouhoňovice
NE 13,00
TATENICE
- Dolní Dobrouč
SO 11,30
TATENICE
- Rybník
SO 9,00
TATENICE
- Žichlínek
STARŠÍ ŽÁCI
NE 12,30
TATENICE
- Luková
SO 12,30
TATENICE
- Řetová
SO
9,00
TATENICE
- Jablonné nad Orlicí
SO 12,00
TATENICE
- Rudoltice

Společenská kronika
Přivítali jsme do života:
Mikuláše Havlenu
(20.1.)
Šimona Rauše
(6.2.)
Robina Rauše (6.2.)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
95 let
Miroslav Špalek
90 let Jindřiška Štarmannová
88 let
Anna Pospíšilová
87 let Miroslav Jílek
83 let Karel Sedláček
83 let Josef Sobotka
82 let
Blanka Bufková
81 let Vlasta Dušková
75 let
Jitka Martináková
75 let Milada Smrkalová
70 let
Marie Thunová
Rozloučili jsme se s:

Miroslavem Budinou

(23.1.)

Štefanem Tökölym

(20.2.)

