Informace obecního úřadu

červen 2010

______________________________________________________________________________

Vydává Obecní úřad v Tatenici, číslo 3/2010, registrováno MK ČR pod číslem E12831, cena zdarma

Modernizace silnice II/315 Lanškroun - Tatenice
Stavba se pomalu chýlí k závěru. V současné době se ještě pracuje na úpravě kolem potoka
naproti Šmídovým (vrácení vodního toku do původního stavu) a dokončení opravy nábřežních
zdí na dolním konci. Znovu by měla být opravena některá již opravovaná místa kde se
asfaltový povrch za horkého počasí roztéká. U přeložky silnice na horním konci bude pod lípou
na velkém balvanu umístěna trvalá pamětní deska s informacemi o této stavbě. Podařilo se nám
ještě prosadit, aby v rámci stavby bylo provedeno vodorovné dopravní značení na silnici před
školou „Pozor děti“ a také nově upravena plocha před Konzumem. K tomu by mělo dojít
koncem června nebo začátkem července.
Průběh investičních akcí v obci
Připravujeme pokračování stavby tělocvičny, které bude zahájeno v červenci. Nepodařilo se
nám bohužel získat další dotaci na tuto akci. Jednání s ministerstvem financí jsou v této době
velmi složitá, stále se mluví o šetření a škrtání výdajů. Nakonec to postihlo i investice
ministerstva do regionů, s jejichž škrty se původně nepočítalo. Pokračování stavby bude
zahrnovat např. vodoinstalaci, plynovod, elektroinstalaci, včetně přípojek, izolace, vnitřní
omítky, aj.
V červnu byla zahájena stavba „Realizace úspor energie v MŠ“. Do výběrového řízení na
zhotovitele stavby se přihlásily čtyři stavební firmy (KOLP M. Třebová, Adolf Pech A.P.S.
Lanškroun, STAPO Ústí n. O., DRUP Lanškroun). Vybrána byla stavební firma Adolf Pech
A.P.S. z Lanškrouna s nejnižší nabídkovou cenou 1,45 mil. Kč. Stavba bude dokončena do
začátku školního roku. Na tuto akci jsme získali dotaci z Evropské unie z Operačního
programu Životní prostředí ve výši 1,2 mil. Kč.
Dokončena byla první etapa stavby „Technická infrastruktura pro 8 bytových jednotek“. Byly
vybudovány kabelové rozvody nízkého napětí, veřejného osvětlení a plynofikace pro připojení
rodinných domů. V současné době ještě probíhá kolaudační řízení. S druhou etapou, která
zahrnuje vybudování komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, se počítá v následujících
letech.
V červenci dokončíme stavbu víceúčelového sportovního hřiště. Bude položen umělý sportovní
povrch, dokončeno oplocení a zabudovány sportovní konstrukce (sloupky, stojany na
basketbal). Součástí akce je také vybudování malého dětského hřiště s několika hracími prvky
v blízkosti sportovního hřiště. Na tuto akci jsme letos získali dotaci 202 tis. Kč z Ministerstva
pro místní rozvoj a 100 tis. Kč z rozpočtu Pardubického kraje. Celkové náklady akce (v letech
2009 a 2010) dosáhnou 1,4 mil. Kč, z toho dotace činí celkem 602 tis. Kč.
Na realizaci projektu „Odkanalizování horní části obce“ (pravá strana potoka) nám nebyla
schválena dotace na r. 2010 z Regionálního operačního programu Program rozvoje venkova,
z důvodu velkého převisu žádostí a nedostatku finančních prostředků. Příprava projektu
„Odkanalizování dolní části obce“ je ve fázi probíhajícího územního řízení. V letošním roce
chceme pokračovat zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení. Tady bylo
naší žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci pro stavební povolení vyhověno a obdrželi
jsme 250 tis. Kč z grantu Pardubického kraje.

V letních měsících se také uskuteční oprava podlahy v kuchyni školní jídelny, oprava střechy
zubního zdravotního střediska, oprava vnitřních omítek u obvodního lékaře, aj.
starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Umístění absolventů naší školy na středních školách a odborných učilištích
informační technologie
Kolísek Martin
SOŠ Česká Třebová
Kolomazník Martin SŠ soc.péče a služeb Zábřeh
zedník
Kotouček Tomáš
SŠ soc.péče a služeb Zábřeh
farmář
Novák Miroslav
SOU strojírenské a lesnické Šternberk
lesní mechanizátor
truhlář
Skála Jan
SOŠ a SOU tech. oborů Česká Třebová
Smrkal Martin
SZŠ Dolní Třešňovec, Lanškroun
ekonomika a podnikání
SOŠ a SOU Lanškroun
mechanik elektron. zařízení
Ptáčková Anna
Totušková Lucie
SZŠ Ústí nad Orlicí
sociální činnost
Poláková Marie
Gymnázium Lanškroun
osmileté gymnázium
Všem absolventům naší školy přeje učitelský sbor úspěšné zahajení studia na zvolených
školách.
Provoz mateřské školy během hlavních prázdnin od 1.7.2010 do 31.8.2010
1.7. - 9.7.
mateřská škola otevřena od 6.30 do 15.00 hodin
12.7. - 20.8. mateřská škola uzavřena
23.8. - 31.8. mateřská škola otevřena od 6.30 do 15.00 hodin
Od 1. září mateřská škola otevřena od 6.30 do 16.00 hodin.
Organizace školního roku 2010/2011
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 skončí v neděli 2. ledna
2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 7.3. - 13.3.2011.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2011/2012 bude ve středu 19.
ledna 2011.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 bude v týdnu od 18. dubna do 22. dubna
2011.
Mgr. Eva Valentová
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o akci, která proběhla dne 8.5.2010. Jednalo se o
akci s názvem „Den s Floriánem“ a pořádal ji Sbor dobrovolných hasičů v Tatenici. Co se
vlastně konalo a proč Florián ? V naší obci se nachází několik soch a některé byly restaurované
v poslední době. Jednou z nich byla i socha svatého Floriána, která je umístěna “Pod kaštany“
naproti Základní škole. Svatý Florián je patronem povolání, jež se dotýkají ohně – např.
hutníků, kovářů ale zejména hasičů a svátek sv.Floriána je připomínán 4.května. Proto jsme se

rozhodli jej alespoň formou krátkého obřadu požehnání této sochy připomenout lidem v této
vesnici, aby vůbec věděli, co je to vlastně za sochu, kolem které bezmyšlenkovitě chodí mnozí
z nás, aniž by věděli, jak se vlastně ta postava jmenuje.
V 8,40 začal za přítomnosti hasičů SDH Tatenice s naším praporem a pozvaných hostů
- hasičů SDH Česká Třebová se svým krásným vyšívaným praporem obřad Požehnání sochy
sv.Floriána provedený místním farářem Jaroslavem Přibylem. Na úvod byli přítomní
seznámeni s tím, kdo vlastně Florián byl, jaký byl jeho život a jak je dnes zobrazován a poté
proběhlo vlastní požehnání.
Posléze v 9,00 hod. byl zahájen start „Tatenické čtvrtky“ na trasy 7 a 13 km, kdy nám
však velmi nepřálo počasí, ale přesto se na trasu nakonec vydalo 26 účastníků zhruba polovina
dětí a polovina dospělých – nejmladší turista měl 2,5 roků. Na trati bylo občerstvovací
stanoviště s čajem (i něco do čaje), chlebem s tlačenkou či tvarůžky a oplatkem. V cíli obdržel
každý účastník malou medaili a pamětní list. Děti si mohli prohlédnout naše výjezdová auta a
historickou stříkačku fy Knaust Wien. Nakonec se i počasí umoudřilo a již se těšíme na příští
rok.
Místostarosta SDH Tatenice Jiří Mutl
Soutěže mladých hasičů Tatenice
První naší soutěží v letošním roce byly „Májové štafety“ ve Vysokém Mýtě. Soutěž
proběhla v neděli 2.5.2010 na hasičském stadionu nad autodromem, kde se sjela družstva
z okresů Ústí nad Orlicí, Svitavy a Chrudim. My jsme měli zastoupení v mladší kategorii, tzn.
věkově do 11 let, přičemž my máme jednoho ze 4.tř, ostatní jsou z 1.- 3.tř., takže takto je třeba
brát i celkové výsledky.
Začalo se disciplínou Štafeta CTIF (400m), kterou běhá 9 členů, postupně každý svůj
úsek (někdo přes překážku) a předávají si proudnici. Po absolvování prvního i druhého pokusu
jsme hned šli na štafetu dvojic, kterou běží 2 pětičlenné hlídky zároveň z jednoho družstva.
Potom jsme měli delší dobu volno, protože se prováděli 3 disciplíny ( starší ještě Požární útok
CTIF) a trvalo to, než se vše odběhalo v obou kategoriích. Po jejich ukončení se přestavěla
dráha na štafetu 4x60 metrů ; tu běží 2 čtyřčlenné štafety zároveň z jednoho družstva. Na ní
přišlo jediné naše zaváhání, když se Kačce na 4 úseku rozpojily hadice a musela se vracet.
Byly jsme na soutěži s těmito disciplínami poprvé a musím všechny členy družstva velmi
pochválit, že neudělali chybu a odvedli to, co jsme se zatím v tréninku naučili a věřím, že se do
okresního kola v Mladkově ještě zlepšíme. Nakonec jsme obsadili 18.místo ze 20 družstev.
Vzhledem k tomu, že jsme začali tyto disciplíny cvičit teprve v dubnu a přes překážky si to
zkoušeli jen párkrát, myslím si, že to byl téměř maximální výsledek i vzhledem k velmi
kvalitní konkurenci a proto jsem velmi spokojen.
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Přišel 28.květen 2010 a s ním odjezd na okresní kolo hry Plamen 2009/2010. Sešli jsme se v 10
hodin u zbrojnice a po naložení stanů, spacáků, batohů, 3 beden s hadicemi a dalším
vybavením do přívěsu, jsme vyrazili do Mladkova - místa konání soutěže. Hned po příjezdu
jsme postavili stany a chystali se na nástup, aby hned po něm mohly začít disciplíny.
První jsme šli na 400m štafeta CTIF, první pokus jsme zvládli na výbornou, druhý už
byl horší – zapojení na 1 zub na rozdělovači. Poté jsme se nachystali na požární útok (PÚ), ale
košařům nešel našroubit koš na savici, takže 1.pokus se nevydařil. Tím jsme 1.den odsoutěžili

a měli volno, takže jsme se prošli po Mladkově, po večeři si zahráli hry u stanů a šli spát.
Někteří se tak nemohli dočkat 2.dne, že byli již v 5 ráno vzhůru.
Po snídani jsme se vrhli hned na další disciplíny. Jako první štafeta dvojic, kde jsme
však měli několik prohřešků proti pravidlům a tím se nám k času přičetlo 20 s navíc. Vzápětí
jsme šli na štafetu 4x60m překážek, všechno výborné, jen si prohodili Kačka s Pepou dráhy na
4.úseku a tím obě štafety trochu zpomalily. Ještě nám zbýval 2.pokus na PÚ,ale Matyášovi se
nepodařilo zapojit rychle „B“ spoj, strojník musel čekat s vodou, až to zapojí. Čas byl však
horší než 1.pokus,který se tedy nakonec počítal. V součtu všech 5 disciplín (i s podzimu
„branný závod“) jsme nakonec skončili na 16.místě ze 24 družstev celého okresu a jak se říká,
zaplatili jsme nováčkovskou daň. Na to,že jsme byli na „okrese“ poprvé a disciplíny jsme
začali cvičit letos od dubna, je to umístění odpovídající našim možnostem a schopnostem i
vzhledem k velmi nízkému věku všech členů. Družstvo spolu může zůstat v mladší kategorii
ještě 2 roky, což je příslib do budoucna.
Počasí nám velmi přálo a závěrem bych chtěl poděkovat některým rodičům za odvoz a
zejména velké díky manželům Skalickým za velkou pomoc v průběhu celé soutěže.
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Vedoucí kolektivu MH Tatenice Jiří Mutl
Karneval a pouťové odpoledne v areálu TJ Sokol
26.6. Pouťová zábava (hudba MENHET Horní Studénky)

27.6. Pouťové odpoledne

Společenská kronika
Přivítali jsme do života:

Elišku Knápkovou
Magdalenu Dvořákovou
Milana Haupta
Vincence Duška

(2.4.)
(21.4.)
(25.4.)
(4.6.)

Sňatek uzavřeli : Eva Langhamerová (Lubník) a Petr Vitásek (Tatenice)
Jitka Baranovská (Rudoltice) a Martin Smrkal (Tatenice)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
89 let Jaroslav Valenta
(20.7.)
84 let
83 let Zdeněk Štětina
(12.8.)
Rozloučili jsme se s:

Vincentem Dubinským

Luboslav Štodt
(30.5.)

(24.4.)
(19.6.)
(2.7.)

