Informace obecního ú adu

zá í 2011

______________________________________________________________________________

Vydává Obecní ú ad v Tatenici, íslo 4/2011, registrováno MK R pod íslem E12831, cena zdarma

Návrh nového jízdního ádu autobus a vlak
Na internetových stránkách spole nosti OREDO www.oredo.cz je zve ejn n návrh nového
jízdního ádu. Naší obce se týkají autobusové linky
. 870 (Lanškroun – Krasíkov – T eba ov - Mor. T ebová),
. 914 (Lanškroun – Výprachtice – H. He manice – Cotkytle – Strážná – Tatenice)
a vlaková tra . 270 ( . T ebová – Záb eh na Morav ).
P ipomínky k tomuto jízdnímu ádu je možné zasílat bu p ímo na emailovou adresu
spole nosti OREDO oredopk@oredo.cz nebo na náš obecní ú ad. Z obecního ú adu pak
p ipomínky p epošleme spole nosti OREDO. Termín zaslání p ipomínek je nejpozd ji do
15.9.2011. Dne 31.8.2011 jsem se zú astnil jednání spole nosti OREDO se starosty obcí
v Mor. T ebové ohledn
nového autobusového jízdního ádu. Za naši obec jsem
p ipomínkoval ob autobusové linky tak, aby byla lépe zajišt na doprava d tí z Krasíkova,
Strážné a Cotkytle do naší školy a zp t. Dále jsme spole n s obcí Strážná prosazovali, aby
všechny spoje na lince 914 vycházely od nás z Tatenice, nikoli jak je nyní navrženo n které
od nás a n které ze Strážné. Doufáme, že se to poda í zm nit.
Komplexní pozemkové úpravy v obci – II. ást
Pozemkové úpravy slouží k vytvo ení podmínek pro racionální uspo ádání vlastnických
vztah k zem d lským a lesním pozemk m s ohledem na hospoda ení a pot eby krajiny.
Realizace spole ných za ízení v rámci t chto úprav znamená nové polní cesty, rybníky,
neškodné odvedení vody mimo zastav ná území, dopln ní zelen v krajin a omezení eroze.
Plán spole ných za ízení
Sou ástí pozemkové úpravy je tzv. plán spole ných za ízení, který tvo í budoucí kostru
uspo ádání zem d lské krajiny a je tedy jakousi formou krajinného plánu uvnit obvodu
pozemkové úpravy. Jde zejména o zp ístupn ní pozemk , tedy ú elové komunikace se všemi
doprovodnými stavbami jako jsou mostky, propustky, brody, železni ní p ejezdy, apod.
Dále je plán tvo en protierozními opat eními jako jsou protierozní meze, pr lehy, zasakovací
pásy, záchytné p íkopy, v trolamy, ochranné zatravn ní a zalesn ní. Pat í sem také
vodohospodá ská opat ení, sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod, zvýšení
reten ní schopnosti a ochran území p ed povodn mi. Jsou to nádrže, rybníky, úpravy tok ,
ochranné hráze a suché poldry. Mezi vodohospodá ská za ízení pat í také zatravn ní,
infiltra ní zóny propustných p d a ochranných pás podél vodních zdroj . D ležitou sou ástí
plánu jsou rovn ž opat ení k ochran a tvorb životního prost edí a zvýšení ekologické
stability území. Jde p edevším o místní systémy ekologické stability dopln né dalšími prvky
nap . rozptýlené a doprovodné zelen . Opat ení v plánu spole ných za ízení mají zpravidla
polyfunk ní charakter, plní tedy sou asn více funkcí. P íkladem m že být nap . skladebný
prvek územního systému ekologické stability (ÚSES), který plní sou asn funkci ochrany
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proti v trné nebo proti vodní erozi a je rovn ž významným prvkem estetickým a
krajinotvorným.
Na spole ná za ízení se nejprve použijí pozemky ve vlastnictví státu a potom obce. P ípadn
se na vy len ní pot ebné vým ry p dy podílejí i ostatní vlastníci pozemk pom rnou ástí
podle celkové vým ry jejich sm ovaných pozemk . Pozemkové úpravy jsou tak jedine ným
nástrojem, který vytvá í prostorové a vlastnické p edpoklady pro realizace uvedených
opat ení.
Provozní ád t locvi ny a rozvrh hodin
Na internetových stránkách obce je zve ejn n provozní ád nové t locvi ny. Dále je tam
zve ejn n rozvrh hodin v t locvi n , který ješt není úplný a bude pr b žn aktualizován.
P ipravované projekty na r. 2012
Letos v ervenci jsme podali žádost o dotaci z EU z Opera ního programu životní prost edí
na projekt s názvem „Protipovod ová opat ení obcí Tatenice a Krasíkov“. Obsahem tohoto
projektu je zpracování digitálního povod ového plánu v etn napojení na digitální plán R a
Povod ový informa ní systém. V Tatenici a Krasíkov bude instalován nový bezdrátový
rozhlas pro výstražný a varovný systém. Rozhlas bude rozší en, aby bylo pokryto celé území
obce a bude ho samoz ejm možno využívat i b žným zp sobem. Rozpo et projektu pro naši
obec je 2,03 mil. K . V p ípad získání dotace a realizace projektu p edstavuje dotace EU
90% náklad .
V sou asné dob p ipravujeme opakované podání žádosti o dotaci z EU z Programu rozvoje
venkova na projekt „Kanalizace Tatenice - odkanalizování st ední pravé ásti obce“.
Na podzim bychom cht li také podat žádost o dotaci EU z dota ního titulu Lesnická technika
na po ízení techniky (malotraktor, štípací stroj, seka ka pro údržbu p íkop , apod.), kterou
bychom využili nejen v obecních lesích ale i p i údržb zelen v obci.
starosta
Informace Základní školy a Mate ské školy Tatenice
Od letošního školního roku p edpokládáme z ízení ob anského sdružení rodi a p átel školy
jako obecn prosp šné spole nosti p i MŠ a ZŠ Tatenice. Pro práci v tomto sdružení a
organizování jeho innosti hledáme zájemce z ad rodi d tí MŠ a ZŠ i ostatní ve ejnosti.
P ihlásit se m žete do 30. 9. 2011 na tel. 465 381 232 nebo e-mail: zs@tatenice.cz
Posláním sdružení bude podporovat innost školy, popularizovat dobré výsledky práce školy
na ve ejnosti a p sobit zejména mezi rodi i žák školy.
innost sdružení bude podporovat:
pot eby žák pro zájmovou innost
pot eby žák p i jejich ú asti v sout žích
r zné kulturní i sportovní akce po ádané školou
odm ny vycházejícím žák m 9. ro níku
školu v jejím materiálním zabezpe ení.
lenství ve sdružení
lenství je dobrovolné, lenem se m že stát každá fyzická osoba starší 18 let. Každá t ída je
zastoupena jedním lenem - d v rníkem t ídy - zvoleným rodi i dané t ídy. Rodi e žák
školy se stávají leny sdružení na p íslušný školní rok po zaplacení stanoveného finan ního
p ísp vku.
Práva a povinnosti len
Základním právem len sdružení je být informován o innosti a hospoda ení sdružení.
Základní povinností len je dodržovat stanovy sdružení, plnit usnesení a vykonávat sv ené
funkce, ádn platit p ísp vky sdružení.

2

P edseda sdružení svolává shromážd ní len dvakrát ro n a o záv rech informuje leny
sdružení prost ednictvím internetových stránek základní školy.
lenové mají dále právo podílet se aktivn podle svých možností na innosti sdružení,
ú astnit se shromážd ní len , volit a být volen do orgán sdružení.
Mgr. Eva Valentová, Mgr. Petr Vitásek, Mgr. Ivana Zatloukalová
Vážení p átelé,
já vám všem p eji dobrý den. Tento p íb h se stal za doby císa e Františka Josefa. V malé
vesni ce, kde žili lidé, kte í se živili tím, co pole dá. A kdo pole nem l, tak chodil pomáhat
sedlák m. Také tam žila vdova se svým chlapcem, jeho otec padl ve válce. Chlapec vychodil
školu a chodil s maminkou pomáhat k sedlákovi. Když mu bylo 18 let, musel na vojnu na 12
let. Mezi tím jeho matka žalem zem ela a když se kone n vrátil, nem l kam jít. Jedin obec
se m la o n ho postarat. Sešla se obecní rada a po porad si ho vzal m j d da, který m l 6
dcer, jako vlastního. Ale Rakousko stále vál ilo, tak mladí chlapci, kte í nebyli ženatí museli
na vojnu. Také m l narukovat jeden syn sedláka. Kdo m l peníze, mohl si najít náhradníka.
Tak to ud lal i ten sedlák. Pozval si mého d du na sv j statek, nasliboval mu všechno možné,
hlavn naléval do pohárku a d da ani nev d l, co podepisuje a milý sirotek musel znovu na
vojnu na 7 let. A jak se íká, spíš dev t sirotk na vojnu odejde, než jeden bohatý syn. Ten
bohatý, když jde k odvodu, peníze jsou s ním. Stoupne si pod míru a pan doktor mu ekne,
nehodíš se ke stavu vojenskému, míra je malá. Vy, dev t sirotk tady z stanete, z vás jsou
hezcí vojáci. Vy bohatí m žete jít dom , z vás jsou žebráci. A když to tak vezmete v dnešní
dob , tak je to také tak. Kdo pracuje s pen zi, všude jsou podvody. Ve školství, u soudu i ve
vlád . To je již takové prokletí. A ten sirotek? Když se vrátil kone n za 7 let s podlomeným
zdravím, za p t let zem el na tuberu. A d da? Ten trp l se svým spatným sv domím až do
smrti.
Zdraví Anežka Š.
Vážení p átelé,
já Vám p eji dobrý den. V roce 1946 jsme se p est hovali do pohrani ní obce Tatenice. Jako
mladí lidé, novomanželé, plni nad je a o ekávání. Já jsem se cht la rychle seznámit s lidmi,
kte í cht li také jako já za ít nový život. V tšinou to byli zem d lci, kte í si zajistili krom
bydlení co nejvíc zem d lské p dy. A já zas, kde se bude cvi it. A protože takových lidí tady
bylo víc, založil se TJ Sokol i hasi ský sbor. A lenové dali dohromady fotbalové mužstvo,
ale chyb lo h išt . Až jak se zbouraly dva d ev né statky, lenové sokola a všechny složky
hasi ského sboru se daly do práce. Za alo se uklízet rumisko s pomocí místních sedlák , kte í
se svými ko mi odváželi rumisko pry . Obecní ú ad zajiš oval r zná povolení na okrese i
peníze. Dalo to moc práce, než vzniklo h išt . Jenže to nesta ilo, chyb ly lavi ky, kabiny na
p evlékání, ale kde je dobrá v le a šikovné ruce, tak se vše poda í a na 1. máje stála na h išti
první májka.
A za al se hrát fotbal! Nejen u nás, ale i v jiných obcích a m stech. Chlapci sedli na kola,
n kterým maminky str ily i d ti a ty už po cest k i ely: „Do toho! Do toho!“. A já jsem se
starala o to, kde se bude cvi it. Nap ed za aly školy na h išti i ve škole. Po smrti pana Hegera
se zav ela hospoda a Sokol dostal do nájmu celý sál. A d ti mohly cvi it i ve volném ase. A
za ala Spartakiáda. Celá ves se zapojila a my lenky Sokola jsme se po nácviku dostaly až do
Prahy, do okresních m st i na Slovensko. A první, co jsme se nau ily, jsme p edvedly na
našem h išti i ve škole za veliké ú asti našich ob an .
To již bylo nové vybavení kabin, sprchy, sociální za ízení, které bylo vybudováno za veliké
pomoci obecního výboru, a p edsedy Sokola Ji ího Smrkala a všech len Sokola, kte í
ob tovali sv j volný as. Pomáhali i ob ané. A když p išli dom , unavení, hladoví, nemluvil
s nimi ani kredenc. A dnes, kdyby nebylo naše h išt , tak by si nem la kde hrát naše mládež a
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zbyla by jim jen ta hospoda. A hlavn by nevyrostl fotbalový dorost, naše nad je. Já sama
jsem se v novala Sokolu celá mladá léta. A dnes mohu již jen sledovat, že Sokol v Tatenicích
stále žije. Dokud to budete d lat s láskou a poctivostí, všichni lenové, tak já mohu klidn
zem ít s v domím, že je o naši mládež postaráno.
Na památku k šedesátému výro í založení Sokola v Tatenici zapsala své pam ti Anežka
Šime ková
Fotbal na h išti TJ Sokol – podzimní ást
4.9.
10.9.
17.9.
18.9.
28.9.
2.10.
8.10.
16.10.
29.10.

ned le
sobota
sobota
ned le
st eda
ned le
sobota
ned le
sobota

Tatenice – Kunvald
Tatenice – D. ermná
Tatenice – Žichlínek
Tatenice – Sloupnice
Tatenice – Libchavy
Tatenice – Králíky- .Voda
Tatenice – Rudoltice
Tatenice – D. Dobrou
Tatenice – D. Dobrou

16.00 h
17.00 h
16.30 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h
15.30 h
14.30 h

muži
dorost
dorost
muži
dorost
muži
dorost
muži
dorost

Spole enská kronika
S atek v ob adní síni v Tatenici uzav eli:
Lucie Adámková (T eba ov) a Marek Ambrozek (T eba ov)
Petra Jelínková (H. He manice) a Pavel Knápek (Štíty)
Jana Pastý ová (Rychnov na M.) a Ji í Šebrle (Žichlínek)
Pavla Teplá (Ústí n. O.) a Rostislav Ko í (Ústí n. O.)
Kate ina Šmídová (Tatenice) a Tomáš Kv tenský (Tatenice)
Michaela Marková (Luková) a Tomáš ada (Luková)
Eva Matyášová (M. T ebová) a Pavel Št pán (M. T ebová)
Srde n blahop ejeme k významnému životnímu jubileu:
87 let Marie Valentová
(27.9.)
83 let
83 let
Jaroslav Sobotka
(23.10.)
82 let
85 let Anežka Purkertová
(18.11.)
Rozlou ili jsme se s:

Alžb tou Gregorovou
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(18.6.)
(18.6.)
(30.6.)
(23.7.)
(6.8.)
(20.8.)
(20.8.)
Marie Knápková
Zden k Havlí ek

(9.8.)

(27.9.)
(13.10.)

