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Informace k dokončeným a připravovaným investičním akcím
V srpnu byla dokončena výstavba komunikace, chodníků a propustku v nově vznikajícím
sídlišti u cesty ke koupališti. Zároveň byl opraven i odvodňovací žlab s mřížemi přes cestu
k lesu (u Totuškových), který už byl značně poškozený. Na opravě se podílelo i ZOD, firma
LESS & FOREST, která tudy občas sváží dřevní hmotu pro s.p. Lesy ČR však na opravu
odmítla přispět, proto zvážíme nějaká protiopatření.
V sídlišti rodinných domků u cesty ke koupališti jsou ještě dvě volné stavební parcely. V říjnu
budu jednat se spoluvlastníky pozemku (Olga Tobolová, Alena Holišová, Eva Bělunková),
který navazuje na toto sídliště, o podmínkách jeho odkoupení. V případě získání pozemku
bychom mohli zahájit stavbu technické infrastruktury pro další 4 rodinné domy a bytový dům
na konci ulice.
Na projekt „Protipovodňová opatření obcí Tatenice a Krasíkov“, který zahrnuje zejména
vybudování bezdrátového rozhlasu v obci, nám už byla potvrzena dotace z evropských fondů.
Máme zpracovanou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavby, kterou
v současné době posuzuje SFŽP. Po odsouhlasení bude vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele. Celý projekt by měl být dokončen do prosince 2013. Realizaci bezdrátového
rozhlasu proto necháme na lepší počasí na jaře nebo v létě r. 2013.
Koncem září bylo dokončeno restaurování sousoší sv. Trojice, které je nově umístěno před
farou. Práce provedl akademický sochař a restaurátor Mgr. Filip Novotný z Prahy.
V posledních letech se nám podařilo v naší obci už zrestaurovat (vždy s pomocí dotací) mnoho
drobných památek:
Kalvárie (v Kátru „u Mlýna“) z r. 1801
restaurováno v r. 2002
Kamenný Krucifix (u kostela)
restaurováno v r. 2003
Socha sv. Jana Nepomuckého (u zámku) z r. 1801
restaurováno v r. 2004
Socha sv. Floriána (u „kaštanů“) z r. 1808
restaurováno v r. 2007
Socha sv. Rocha (u Budků) z r. 1805
restaurováno v r. 2009
Kamenný Krucifix (u Křivohlávků) z r. 1763
restaurováno v r. 2011
Sousoší sv. Trojice (před farou) z r. 1803
restaurováno v r. 2012
Požádal jsem proto pana Františka Thuna, aby tyto opravené památky nafotil a umístíme je na
webové stránky obce pro lepší prezentaci.
Za dobrovolný svazek obcí „Svazek kanalizace Třebařov“ jsme začátkem srpna podali žádost
o dotaci na kanalizaci ve všech obcích svazku. Kdy se dozvíme výsledek není známo,
odhaduje se, že by to mělo být v únoru nebo březnu příštího roku.
V současné době připravujeme opakované podání žádosti o dotaci EU z dotačního titulu
Lesnická technika na pořízení techniky (malotraktor, štípací stroj, sekačka pro údržbu
příkopů, apod.), kterou bychom využili nejen v obecních lesích, ale i při údržbě zeleně v obci.
Připravujeme také projektovou dokumentaci na rekonstrukci přízemí MŠ s využitím prostor
současné prodejny textilu. Abychom mohli udržet současnou kapacitu MŠ v počtu 50 dětí i
v dalších letech, je podle hygienických norem potřeba rozšířit denní místnost a šatny. Zároveň
zde dojde k rekonstrukci prostor kuchyně a jídelny.
starosta
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Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Projekty
V současné době realizujeme dva projekty z fondů EU. První projekt byl zahájen ve
školním roce 2010/2011 a získali jsme dotaci ve výši 896 893,-Kč. Cílem tohoto projektu
bylo zlepšení podmínek vzdělávání na naší škole. Byly zakoupeny 4 interaktivní tabule,
notebooky, počítačová učebna byla vybavena 16 novými počítači a vybudována byla
jazyková učebna v hodnotě 95 000,-Kč. Projekt bude ukončen v únoru 2013.
Realizaci druhého projektu „Blíž k řemeslům a technickým oborům“ jsme zahájili v březnu
2012. Z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR jsme získali dotaci ve výši 2 740 411,-Kč.
V současné době byla zakoupena další interaktivní tabule, učebna rodinné výchovy byla
dovybavena pěti šicími stroji a třemi kuchyňskými roboty. Do učebny pracovních činností
bylo zakoupeno různé drobné nářadí (rašple, dláta, šroubováky, pilníky…), vzduchové nářadí,
airbrush ministudio, stříkací centrum, bruska kombinovaná a stolní, kotoučová, pokosová,
přímočará a lupínková pila, soustruh na dřevo, hoblovka s protahem, vrtačky a sloupová
vrtačka. Dále byla zakoupena videokamera, digitální fotoaparát a barevná kopírka.
Cílem projektu je rozvíjet kladný vztah žáků k manuální práci, jejich manuální zručnost a
pozitivní vztah k řemeslům a technickým oborům. Byl inovován předmět pracovní činnosti od
5. do 9. ročníku. V 5. ročníku tento předmět vyučuje pí.uč. Jana Kristková a v 6. - 9. ročníku
p.uč. Petr Vitásek. Žákům 7. - 9. ročníku byl nabídnut nový povinně volitelný předmět
Řemeslná dílna, který vyučuje pí.uč.Jana Žáková a otevřen byl nepovinný předmět Řemeslné
techniky. Řemeslné techniky navštěvuje 22 žáků z 5. a 6. ročníku a vyučuje ho pí.uč. Ivana
Zatloukalová. V rámci projektu budou realizovány exkurze jednodenní a dvoudenní.
V současné době pí.výchovná poradkyně Jana Žáková připravuje dvoudenní exkurzi ( leden
2013) pro žáky 8. a 9. ročníku do Mladé Boleslavi. První den proběhne exkurze v závodu a
muzeu Škoda Auto a druhý den navštíví Střední odborné učiliště Škoda Auto Mladá Boleslav.
Zájmové útvary
Ve školním roce 2012/2013 jsou dětem nabídnuty následující zájmové útvary:
Sborový zpěv (pí.uč.Ivana Zatloukalová), Hra na kytaru (pí.uč.Ivana Zatloukalová), Hra na
zobcovou flétnu (pí.uč.Eva Valentová), Školní časopis (p.uč.Michal Oblouk), Keramický
kroužek (pí.uč.Jana Žáková), Historicko-turistický kroužek (p.uč.Michal Oblouk, pí.uč.Jana
Žáková), Anglický klub (pí.uč.Hana Pokorná), Klub šikovných dětí 1.r.(pí.uč.Ivana
Zatloukalová), Klub šikovných dětí 2.r. (pí.uč.Jana Kristková), Klub šikovných dětí 3.r.
(pí.uč.Ludmila Poláková), Klub šikovných dětí 4.r. (pí.uč.Hana Pokorná), Vlastivědný
kroužek 5.r. (pí.uč.Jana Kristková), Sportovní klub ( pí.v.Helena Křivohlávková). Ve
spolupráci s DDM Česká Třebová probíhá na naší škole zájmový kroužek Tvoříme pro radost
(pí.uč.Iveta Mutlová).
Mgr. Eva Valentová
Poděkování místním hasičům
Vážení spoluobčané,
ráda bych vyslovila velké díky místní jednotce hasičů za ochotu a pomoc při zprůchodnění
kanalizace u mého domu dne 19.8.2012. Velice si toho vážím a z mého pohledu si cením, že
v obci tento sbor máme i pro případ závažnějších situací, do kterých se může dostat každý a
na to by se nemělo zapomínat.
Adéla Habigerová
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Vážení přátelé!
Vám všem přeji dobrý den, začíná krásné léto, každý se již těší na vodu, na táboráky, nebo na
vytoužené moře. A vítáme mezi nás opravdové léto, které nám 22. 6. pořádně zaklepalo na
dveře a na celé okolí, aby nám řeklo, že léto je tady v celé své kráse i trochu toho strachu.
Neboť příroda je veliká čarodějka, která si dělá, co chce, a my jsme bezmocní a musíme se
přizpůsobit a být ostražití. Ale abychom v tom nebyli sami, pomáhají nám naši pomocníci,
děti ze školy. Ty na nás nikdy nezapomenou a přijdou do naší budovy a křikem vyženou
všechen smutek i špatné duchy. A celá budova se rozjasní sluníčkem na oslavu léta. Proto
naše vedení toho využilo a pozvalo taneční soubor Jánošík, který je vyhlášený svým
vystoupením po celém světě. Je to soubor, který nás vždy překvapí svými kroji, zpěvem i
tancem a což se již také málo vidí, že rodiče dávají požehnání své dceři a synovi, když jdou
do kostela jako ženich nevěsta. A když ta jejich kapela spustí tu svoji Ejchuchu, udělají
dobrou náladu a to je účelem této návštěvy, abychom ještě užili, když už jsme tu jen na dožití.
Zdraví všechny Anežka
Vážení přátelé!
Vám všem přeji dobrý den. Měsíc za měsícem plyne a bydlíme již tady šestý rok obklopení
veškerou péčí, že se nemusíme o nic starat a kdo se poddá tomuto pohodlí a nemyslí na nic
jiného jen ten spánek, jídlo, mozek mu přestane pracovat a lidé ztrácejí paměť. Poslední
dobou se to velice rozšířilo. Tomu chtějí zabránit naše sociální pracovnice a vymýšlejí různé
aktivity, aby se senioři zapojili a přišli na jiné myšlenky. Mnozí se umějí zabavit sami čtením,
pletením nebo procházkami a tomu je potřeba pevná vůle, a každý kdo to neumí a proto je tak
rychlá ztráta paměti. Tomu se nesmíme poddávat a využít každé příležitosti, někam si vyrazit
ven z budovy. Lanškroun je překrásné město, tolik krásných zákoutí k posezení. Před dvěma
lety jsme se zastavili na Maninách. Je to hospůdka již skoro za městem, v takovém tichém
lese. Tam se každý rád zastaví, když jde z procházky i s dětmi. Tam vidíte pískoviště, kde je
plno hraček i klouzačky. Pro děti je to něco neodolatelného a rodiče si mohou klidně sednout
k pivíčku pod deštníkem a vidí, jak jejich děti si mohou klidně hrát a oni klidně posedět.
Začali jsme si vybírat jiné restaurace, začali jsme u Pastýře a byli jsme velice mile
překvapení, posezení venku, v přístřeší všude obloženo modřínem, okolo zelený trávník, to
byl taky krásný pohled kolem dokola. Dovršení bylo, když nám číšník přinesl pohár ozdobený
ovocem s úsměvem na tváři. Já si myslím, že je to i potřeba. A když jsme se tak rozběhli,
zastavili jsme se i v naší známé Krčmě. Je to světová památka, o které se píše i v cizině. Také
se přizpůsobuje většině požadavků, také si vybudovala zahrádku, kde se využívá dřevo na
ozdobu. Stačí jen málo a dobrý nápad a hned je nějaká změna, která přiláká hosty a když ještě
vymyslí nějakou specialitu, jako třeba palačinku se zmrzlinou a že jsme národ mlsný, žádný
neodolal aby ji neochutnal. Nejsme živi jen dobrým jídlem, také musíme myslet na svou duši,
proto chystáme zájezd ke kapličce do Rychnova pro ochranu Matky Boží. Je tam studánka
s léčivou vodou, která je jako lék. Když se jí napijete nebo namočíte kapesník do té vody a na
noc přiložíte na oči, pocítíte velikou úlevu. Škoda, že naši senioři toho neumí využít.
Zdraví Anežka
Já vám přeji všem dobrý den.
Žijeme v našem domově pro seniory již šest let, kde žije skoro 90 seniorů. A to není zajistit
pouze veškerou péči, ale i nějakou kulturu. A to si vzaly na starost naše sociální pracovnice.
Tak jednoho dne zastavila před naší budovou taxi služba s koňským potahem a babičky byly
vyzvány, aby si nasedly do toho kočáru. S veškerou pomocí se to podařilo a mohlo se vyjet do
víru města. Projeli jsme různými ulicemi s krásnými domky a okolí našeho rybníka. Mnozí
z nás jsme viděli poprvé Oboru a tolik chat, jedna hezčí než druhá. I hospoda nesmí chybět,
neboť jsme národ žíznivý. A kde je rybník, tak tam nesmí chybět labutě a kachničky a také
plachetnice. Všude krásné okolí, Lanškroun je krásné město, které se rozprostírá do širokého
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okolí s rodinnými domky a jiná velká výstavba. Mladí lidé hledí se dostat z města za prací a
tady zachovají svoji rodinu. Mnozí z nás poprvé viděli všechna ta krásná zákoutí, jak se říká
z koňského hřbetu. Když mne volala moje neteř, že právě byli na dovolené v Řecku, tak jsem
si řekla, napřed poznejte svou vlast a pak se zajeďte všude. Ale tomu já již nezabráním, teď se
žije rychle. A když si pustím rádio, tak slyším, jak herec Soukup čte na pokračování „Vyšší
princip“ jak třídní profesor hlásí studentům, jak byli zastřelení studenti. Ta doba je již pryč. A
jak dál hlásí rozhlas, jak se staví nové věznice a jak přibývá zlodějů a vrahů. My neumíme žít
tam, kde máme svobodu a krásnou vlast. Nemáme moře, ale máme hory, lesy, vodu, kterou
nám každý závidí.
Zdraví vás všechny Anežka

EVA a VAŠEK opět na zámku
Zveme Vás na skvělou venkovskou zábavu na zámek v Tatenici
v sobotu 13.10.2012, kde budou hrát a zpívat známí muzikanti od
18:00 do 22:00 hod. – Eva a Vašek a od 22:00 do 02:00 hod. – Studio
MIX Libchavy. Vstupné 280,- Kč. Předprodej vstupenek je na
obecním úřadě.
Fotbal na hřišti TJ Sokol – podzimní část
29.9.
7.10.
13.10.
21.10.
4.11.
11.11.

sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle

Tatenice B – Ústí n.O. C
Tatenice A – Sopotnice
Tatenice B – Kerhartice B
Tatenice A – Boříkovice
Tatenice A – D. Dobrouč
Tatenice A – Sloupnice

16.30 h
16.00 h
15.30 h
15.30 h
14.00 h
14.00 h

muži
muži
muži
muži
muži
muži

V neděli 30.9.2012 od 9 hod. turnaj ml. žáků.
Společenská kronika
Přivítali jsme do života:

Marii Hauptovou

(31.8.)

Sňatek uzavřeli:
Kateřina Ulmanová (Lanškroun) a Jan Kotěra (Teplice)
Olga Machálková (Lanškroun) a Ivo Leinveber (Třebařov)
Kateřina Suchá (Hoštejn) a Martin Janhuba (Hoštejn)
Markéta Krausová (Tatenice) a Josef Kučera (Tatenice)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
89 let Ludmila Poláková
(1.11)
84 let
84 let Jaroslav Sobotka
(23.10.)
84 let
83 let
Zdeněk Havlíček
(13.10.)
80 let
80 let Cecilie Květenská
(22.11.)
75 let
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(14.7. ve Strážné)
(21.7.)
(18.8.)
(18.8.)
Marie Knápková
Josef Kolomazník
Jarmila Kuběnková
Marie Prokopová

(27.9.)
(18.11.)
(21.10.)
(26.11.)

