červen 2011

Informace obecního úřadu
______________________________________________________________________________
Vydává Obecní úřad v Tatenici, číslo 3/2011, registrováno MK ČR pod číslem E12831, cena zdarma

Slavnostní otevření tělocvičny
Stavba tělocvičny se pomalu chýlí k závěru. V současné době probíhají dokončovací a
kompletační práce. Jedná se např. o broušení a lakování podlahy, lajnování hřišť, montáž
zařizovacích předmětů, sportovního vybavení, požárního vybavení, ovládání topení a
vzduchotechniky, aj. Do konce července chceme také dokončit venkovní úpravy (chodníky,
odvodnění, rozprostření ornice, osetí). Slavnostní otevření tělocvičny plánujeme na sobotní
odpoledne 20. srpna 2011. Součástí akce bude doprovodný kulturní program a den otevřených
dveří k prohlídce školy. Před konáním akce ještě obdržíte pozvánku s programem.
Komplexní pozemkové úpravy v obci – úvodní část
V naší obci byly zahájeny práce na komplexních (celé katastrální území obce mimo zastavěné
území) pozemkových úpravách, které zajišťuje Pozemkový úřad. Myslím, že je vhodné
informovat všechny občany o tom, co vlastně tyto pozemkové úpravy představují a proč se
dělají.
Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž se ve veřejném zájmu
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi
přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro
racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají
vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a
zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu
katastrálního operátu (nová digitální katastrální mapa a zápis nových parcel do katastru
nemovitostí) a jako závazný podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy se řídí
zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
Provádění pozemkových úprav úzce souvisí i s naplňováním programu obnovy venkova,
který účinně motivuje obyvatele venkova k tomu, aby se nejen prostřednictvím samosprávy,
ale i vlastními silami snažili o harmonický rozvoj plnohodnotného životního prostředí,
udržování přírodních a kulturních hodnot krajiny a o rozvoj ekologického hospodaření.
Neopominutelná je i související realizace tvorby krajinných programů, jako např. úprava
vodohospodářských poměrů, obnova toků a nádrží, budování protierozní a protipovodňové
ochrany území, systémů ekologické stability, biocenter a biokoridorů, obnova remízků
nezbytných pro život drobné zvěře, zajištění lepší prostupnosti území vhodně zvolenou sítí
polních cest a dosažení estetické kvality krajiny za účelem zvýšení rekreačního efektu.
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Prostřednictvím
tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové držby, nedostatečná
zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny. Pozemkové úpravy
také nepřímo napomáhají rozvoji podnikání a mají nesporný efekt v oblasti udržitelného
rozvoje.

Cíle pozemkových úprav:
- obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě a krajině
- vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělských pozemcích
- rozvoj trhu s půdou především směrem k zemědělství
- ochrana zemědělské půdy jako výrobního prostředku
- ochrana kvality vody, zvýšení její retence v krajině a minimalizace povodňových škod
- obnovení struktury krajiny, zvýšení její biodiverzity a celkové ekologické stability
Výsledkem pozemkových úprav je:
- obnovený digitalizovaný katastr nemovitostí s optimalizovaným uspořádáním půdní
držby a jasně definovanými právy k jednotlivým pozemkům
- schválený plán společných zařízení zahrnující opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků,
k protierozní ochraně, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního
prostředí
- nezbytný podklad pro územní plánování a veškeré rozvojové programy území
Všichni vlastníci pozemků v naší obci, kterých se komplexní pozemkové úpravy týkají dostali
pozvánku na úvodní jednání, které se uskuteční ve středu 22.6.2011 od 14:30 hod na sále
zámku.
starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Jak se dařilo deváťákům:
Milan Fousek
Miroslav Chládek
Patrik Prokop
Jan Škaroupka
Martin Šmídek
Anna Faterová
Ester Glocarová
Michaela Martináková
Lucie Novotná

SOŠ a SOU Lanškroun
nástrojař
SPŠ Moravská Třebová
praktická škola
SŠ železniční a stavební Šumperk
stavebnictví
SOŠ a SOU Lanškroun
elektrotechnika
SZeŠ Olomouc
opravář zemědělských strojů
SOŠ a SOU Lanškroun
knihař
SZŠ Pardubice
zdravotnický asistent
SPgŠ Litomyšl
předškolní a mimoškolní pedagogika
SOŠ a SOU Lanškroun
knihař

Všem absolventům naší školy přeje učitelský sbor úspěšné zahájení studia na zvolených
školách.
Provoz mateřské školy během prázdnin od 1.7.2011 do 31.8.2011
1.7. - 8.7. mateřská škola otevřena od 6.30 do 15.00 hodin
11.7. - 19.8. mateřská škola uzavřena
22.8. - 31.8. mateřská škola otevřena od 6.30 do 15.00 hodin
Od 1. září mateřská škola otevřena od 6.30 hodin do 16.00 hodin.
Organizace školního roku 2011/2012
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012. Podzimní prázdniny
připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011. Vánoční prázdniny budou zahájeny
v pátek 23.prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna
2012. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012. Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne budou od 12. března do 18. března 2012. Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do neděle 2. září 2012.
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání bude ve středu 18. ledna 2012.
Zápis do mateřské školy bude v týdnu od 23. dubna do 27. dubna 2012.
Mgr. Eva Valentová
Žáci 8. a 9. ročníku se 10. května zúčastnili kulturně – historické exkurze do Prahy. Navštívili
Památník heydrichiády a Vyšehrad se Slavínem. 6. a 7. třída ve stejný den navštívila Den
Země v České Třebové.
Žáci 8. a 9. ročníku se letos poprvé zapojili do soutěže Právo pro každý den. Absolvovali
několik besed s pracovníky Městské policie Lanškroun a Odboru sociálních věcí MÚ
Lanškroun. V květnu proběhlo městské kolo v budově Městské policie v Lanškrouně. Z devíti
družstev se naši žáci (Martin Herzog, Adéla Kropáčková, Patrik Prokop a Michaela
Martináková) umístili na 5. místě - druhá nejlepší venkovská škola.
V pátek 3. června jsme ke Dni dětí uspořádali diskotéku pro žáky 2. stupně.
V pondělí 27. června se žáci 5. – 9. ročníku zúčastní poznávacího zájezdu do polského
Krakowa a Wieliczky. Na zájezd se nám podařilo získat dotaci z Pardubického kraje ve výši
20 000,- KČ. Na ceně zájezdu se musíme podílet 30%, tuto částku nám uhradí zřizovatel
školy. Žáci si zaplatí pouze vstupné do solného dolu ve Wieliczce. Tato dotace byla
poskytnuta na projekt „Poznáváme dějiny a život našich sousedů“, který jsme zpracovali pro
historicko – turistický kroužek, působící od loňského roku na naší škole. Kroužek navštěvuje
většina žáků 2. stupně a každý měsíc mají možnost zúčastnit se výletu nebo exkurze.
Navštívili jsme např. ZOO v Praze, Olomouci, Lešné u Zlína, Ostravě, aquapark v Olomouci,
Technické muzeum v Brně, Muzeum řemesel v Letohradě, jeskyně na Pomezí, Zbrašovské
aragonitové jeskyně, vánoční Prahu,…
PhDr. Jana Žáková, Mgr. Michal Oblouk
Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji budou zapojeny do dopravního
integrovaného systému IREDO
Od 11. prosince letošního roku dojde k významným změnám v meziměstské autobusové a
vlakové dopravě, která se dotkne celého území Pardubického kraje. Do jednotného, neboli
integrovaného dopravního systému budou nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu
osob v kraji. Nastává tak sloučení všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod
organizátora veřejné dopravy - společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává.
Smyslem organizace je pozitivní dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost
autobusových a vlakových spojů v Pardubickém kraji. Společnost OREDO připravuje pro
Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace dopravy, který bude spuštěn od 11. 12. 2011.
Optimalizace dopravy
Princip optimalizace autobusové dopravy spočívá v tom, že společnost OREDO zpracuje
nové oběhy vozidel tak, aby mohl být region obsloužen menším počtem vozidel a tedy i
hospodárněji, než je tomu doposud. Oběhy vozidel musí být zpracovány s ohledem na
zajištění přepravních potřeb obyvatel daného území. Na spojích, kde se trvale přepravuje
méně cestujících, dojde k nasazení autobusů s menší kapacitou. Ty se svou nižší spotřebou a
nižší pořizovací cenou uspoří prostředky na provoz nových spojů v dopoledních a večerních
hodinách nebo o víkendech.
V rámci optimalizace dopravy dochází také k zajištění prostorové, časové a tarifní
provázanosti mezi autobusovou a železniční dopravou. Současně dochází k zavedení taktu.
Model taktové dopravy spočívá v tom, že vlaky nebo autobusy jezdí na páteřních tratích nebo
páteřních autobusových linkách v pravidelných časových intervalech v tzv. taktu. Například
každou druhou minutu po celé (5:02, 6:02, 7:02).
Pro cestujícího jsou pak tyto časy snadno zapamatovatelné.

Cestování na jeden jízdní doklad
Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území Pardubického kraje.
Ta bude platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete muset
přestupovat, již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není
ani to, zda budete přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO budou
také zapojeny České dráhy a.s. České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO
také svůj vlastní tarif.
Zónově relační tarif IREDO
Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově relačním tarifu je území rozděleno na větší
počet poměrně malých zón. Zóna je tvořena jednou nebo několika málo těsně sousedícími
obcemi. Cena jízdného je vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami a odpovídá
kilometrickému tarifu podle nejkratší trasy. Cena dopravy v rámci jedné zóny je stanovena
fixní částkou. V případě, že je zóna tvořena větším městem, může být cena vyšší, tak aby
např. odpovídala dosavadní ceně městské dopravy. Zónově relační tarif je pro uživatele
veřejné dopravy spravedlivější a přehlednější než stávající tarify. Cestující si zjistí cenu
jízdného a trasu své cesty na první pohled z tarifní mapky, která je umístěna na každé
zastávce.
Harmonogram projednávání jízdních řádů s obcemi
V současné době jsou nové oběhy vozidel a jízdní řády projednávány s dopravci.
Projednávání s obcemi bude probíhat průběžně od 1. 7. do 16. 9. V tomto termínu budou také
návrhy jízdních řádů zveřejněny na internetových stránkách www.oredo.cz. První návrh
vlakových jízdních řádů bude zveřejněn v týdnu od 13. 6. do 20.6. Občané budou mít
možnost vznést připomínky písemně nebo prostřednictvím elektronického formuláře, který
bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.oredo.cz. Pokud již nyní máte
připomínky ke stávajícím jízdním řádům, které by měly být v novém projektu řešeny, můžete
nám je zaslat na adresu oredopk@oredo.cz.
Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné změně,
bude systém IREDO – integrovaná regionální doprava Pardubický kraje – dobře plnit svůj
účel, tedy sloužit cestujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými
dopravními prostředky.
Společnost OREDO
Rozpis akcí TJ Sokol v červnu a červenci 2011
25. června - Pouťová zábava (Hudební agentura ŠARM)
26. června - Pouťové odpoledne
16. července - Oslava 60-ti let od založení TJ Sokol Tatenice, sportovní a kulturní akce po
celý den. Od 17 hod. fotbalové utkání muži Tatenice - st.garda Sigma Olomouc, večer zábava
se skupinou GENERACE Rock
30. července - turnaj st.gardy, večer zábava se skupinou ATOM rock
Srdečně všechny zvou členové TJ Sokol.
Společenská kronika
Sňatek uzavřeli :
Květa Bušovská (Ostrov) a Milan Viskupič (Ostrov)
Kateřina Uhlířová (Podřezov okr. RK) a Tomáš Lukavský (Podřezov)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
85 let Luboslav Štodt
(2.7.)
84 let
80 let Marie Markytánová (28.8.)
Rozloučili jsme se s:

Zdeněk Štětina

paní Miladou Vůjtěchovou (5.5.)

(30.4.)
(30.4.)

(12.8.)

