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Soutěž elektrické energie na rok 2014
Naše obec společně s dalšími obcemi a městy Orlicka a Lanškrounska se zúčastnila soutěže
elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2014. V loňském roce
jsme při soutěži na rok 2013 dosáhli agregované ceny (sloučená cena pro různé typy odběrů)
silové elektřiny 1192 Kč/1MWh. Letos 7. května jsme získali agregovanou cenu 988
Kč/1MWh, tedy již po úsporách dosažených loni další úspora 204 Kč na 1 MWh. Pro rok
2014 se naše obec také obdobně účastní soutěže na dodávku zemního plynu. V našem případě
se jedná o tato odběrná místa – základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko zubní,
hasičská zbrojnice a bytový dům čp. 195 (u smrku).
Ve svazku obcí Lanškrounsko rovněž projednáváme možnost společného nákupu elektrické
energie pro domácnosti v obcích Lanškrounska. Bude záležet na tom, zda občané o tuto
nabídku projeví zájem. Firma, která by elektronickou aukci prováděla, je ochotná zúčastnit se
prvotních informačních schůzek s občany kde vysvětlí postup v konání elektronické aukce a
odpoví na dotazy občanů.
Průběh a plán investičních akcí v obci
V současné době byly zahájeny stavební úpravy v přízemí mateřské školy. Stavbu provádí
stavební firma Pavel Dařílek s.r.o. Žichlínek, která ve výběrovém řízení kterého se zúčastnily
čtyři firmy, podala nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 690 tis. Kč. Dokončení prací je
plánováno na konec srpna, tak abychom stihli začátek nového školního roku. Kapacita naší
mateřské školy je 50 dětí a od 1.9.2013 bude zcela naplněna. Na akci jsme získali dotaci
z Pardubického kraje z Programu obnovy venkova ve výši 100 tis. Kč.
V květnu jsme uzavřeli smlouvy o dílo na vybudování nového bezdrátového místního
rozhlasu v obcích Tatenice a Krasíkov s vítězem výběrového řízení firmou BÁRTEK
ROZHLASY s.r.o., Praha a na pořízení digitálního povodňového plánu s firmou
ENVIPARTNER s.r.o., Brno. Celkové náklady pro obě obce jsou ve výši 3,15 mil. Kč.
Dotace z EU z Operačního programu životního prostředí činí 2,83 mil. Kč. Realizace se
uskuteční od srpna do konce října 2013.
V rámci svazku obcí jsme také uspěli se žádostí o dotaci na stavbu kanalizace a centrální
ČOV. Tento projekt získal v květnu 2013 podporu z evropských fondů z Operačního
programu životní prostředí. Projekt zahrnuje celkem 26 km splaškové kanalizace, 8
přečerpávacích stanic a centrální čistírnu odpadních vod (ČOV)
s kapacitou 2250
ekvivalentních obyvatel. ČOV bude v dolní části naší obce, v místě, kde Hraniční potok ústí
do řeky Moravské Sázavy. Předpokládané celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 262
mil. Kč, z toho dotace činí 202 mil. Kč. Zastupitelstva jednotlivých obcí v květnu schválila
realizaci a financování této velké stavby. V současné době se zpracovává realizační
projektová dokumentace. Z výběrového řízení na zhotovení realizační projektové
dokumentace vzešel vítězně projektant Ing. Jaroslav Faiferlík z Plzně za cenu 1,45 mil. Kč.
Následně budou provedena výběrová řízení na dodavatele stavby, na autorský dozor a
technický dozor stavby. Pokud vše proběhne podle plánu, samotnou stavbu bychom chtěli
zahájit na jaře roku 2014. Dokončení je plánováno koncem roku 2015. Po stavbě bude třeba
také opravit silnici, proto už nyní jednáme s Pardubickým krajem o přípravě a

předpokládaných termínech realizace akcí „Modernizace silnice II/315 Krasíkov – Tatenice –
hranice kraje“ a „Modernizace silnice II/368 Krasíkov – Třebařov“. Prvně jmenovaná stavba
by měla být zahájena v r. 2014, druhá až po stavbě kanalizace v r. 2016.
Z menších akcí nyní opravujeme část střechy na přístavbě ZŠ. Opravu spojenou s výměnou
střešní krytiny provádí fa. Robert Purkert z Lubníka. U ZŠ také pracujeme na opravě
venkovního schodiště a oplocení kolem zahrady. Na zahradě MŠ bohužel někdo z hracího
prvku odmontoval a odcizil plastovou skluzavku. Krádež šetří Policie, způsobená škoda je
přes 6 tis. Kč. Zaměstnanci obce pracují při úklidu a údržbě veřejných prostranství a veřejné
zeleně, v obecních lesích, při opravě veřejného osvětlení, na údržbě obecního majetku apod.
Např. v lesích na jaře vysázeli 5 tis. nových sazenic, vyžínají trávu mezi mladými stromky,
dělají úklid po těžbě a zpracovávají palivové dřevo k prodeji. Letos již bylo zpracováno a
prodáno 70 m3 palivového dřeva.
Realizace stavby „Hraniční potok-stabilizace koryta“, kterou již delší dobu připravuje správce
potoka Lesy ČR s.p. byla opět odložena, a to na podzim letošního roku. Jedná se o tři úseky
v horní části obce, kde budou upraveny a stabilizovány břehy potoka.
Letní slavnost na nádvoří zámku 31.8.2013
Na konec prázdnin připravujeme větší kulturní akci pro všechny spoluobčany zejména
seniory, na nádvoří zámku. V sobotu odpoledne 31.8. 2013 od 14 do 18 hod. vystoupí
krojovaná dechová kapela ZDOUNEČANKA, večer bude dále hrát kapela STUDIO MIX
Libchavy. O přestávkách mezi koncertem dechovky vystoupí několik tanečních skupin, zatím
nemáme ještě vše dohodnuto. Ve spolupráci s místními spolky zajistíme občerstvení. V srpnu
k této kulturní akci připravíme a rozešleme do Vašich domácností pozvánky.
Vladimír Žák, starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Provoz mateřské školy během prázdnin od 1.7.2013 do 31.8.2013
Od 1.7.2013 do 31.8.2013 bude mateřská škola z provozních důvodů (rekonstrukce přízemí
budovy MŠ) uzavřena. Provoz bude zahájen v pondělí 2.9.2013.
Organizace školního roku 2013/2014
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny budou trvat od 10.2.2014 do 16.2.2014.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Zápis do 1. ročníku ZŠ bude ve středu 15.1.2014.
Zápis do mateřské školy bude v týdnu od 12. května do 16. května 2014.

A kam míří po prázdninách žáci, kteří ukončí na naší škole školní docházku?
Štěpán Chmelař
SŠ technická a zemědělská Mohelnice
Nástrojař
Erik Jednoróg
SOŠ a SOU Lanškroun
Mechanik elektrotechnik
Jana Fousková
SOŠ a SOU Lanškroun
Kadeřnice
Michaela Hrabalová SŠ sociální péče a služeb Zábřeh
Kuchař - číšník
Kristýna Korbičková SŠUP Ústí nad Orlicí Obalová technika - reklamní a propagační činnost
Alena Mottlová
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh
Sociálně výchovná činnost
Tereza Pokorná
SŠUP Ústí nad Orlicí Obalová technika - reklamní a propagační činnost
Eva Skalická
SŠUP a VOŠ Turnov Výtvarná uměleckořemeslná tvorba - výtvarné
zpracování kovů a drahých kamenů
Šárka Sladkovská
SZeŠ Lanškroun
Veterinářství - chov koní
Adéla Šindelářová Gymnázium Lanškroun
Michal Novotný
SŠ sociální péče a služeb Lanškroun
Opravářské práce
Všem přejeme hodně úspěchů ve školním i osobním životě, dobré učitele a prima kamarády.
Mgr. Eva Valentová

Projekt Blíž k řemeslům a technickým oborům
V rámci projektu probíhá na naší škole celá řada aktivit. Jak jsme zde již uvedli, tento projekt
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky
z grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Brzy zakončíme první rok výuky nových volitelných předmětů Řemeslná dílna a Řemeslné
techniky, které, převážně praktickou formou, přibližují žákům různá řemesla a techniky.
Pro žáky 8. a 9. ročníku proběhl 1. projektový den řemesel. Žáci byli rozděleni do skupin a za
pomoci odborníků se prakticky seznámili s cukrářskou a truhlářskou výrobou a s výrobou
šperků a bižuterie.
6. a 7. ročník se zúčastnil dvoudenní exkurze do Jablonce nad Nisou, která byla zaměřená na
sklářskou a bižuterní výrobu. Navštívili jsme Střední školu řemesel a služeb, kde lze studovat
obory Zlatník a klenotník, Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, Skleněná bižuterie,
Kovová bižuterie a Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla. V praktických dílnách jsme se
seznámili s různými technikami výroby šperků a bižuterie, vinutých perlí a skleněných
figurek, prohlédli jsme si zdařilé práce studentů. Pro žáky byla atraktivní možnost některé
techniky si na místě vyzkoušet. Většina žáků si tak na památku odnesla svůj vlastní malý
výrobek.
Ve firmě K+K Glas jsme si prohlédli ruční výrobu a malbu vánočních ozdob. Většina z nás
neodolala a koupila si alespoň malý dárek. Další navštívenou firmou byla rodinná firma Šenýr
bijoux, která se zabývá výrobou především štrasové bižuterie a je partnerem České Miss, pro
kterou dodává korunky a šperky. Se svými výrobky se uplatňuje i na vzdálených zahraničních
trzích. Zajímavá byla také prohlídka expozic Muzea skla a bižuterie, které mapují výrobu
bižuterie a skla na Jablonecku od počátků až po současnost.
Tento týden jsme se žáky 8. a 9. ročníku absolvovali interaktivní program o lidových
řemeslech v Muzeu Litovel. Náplní programu byla v první části komentovaná prohlídka
lidových řemesel spojená s možností manipulace s vybranými předměty a v druhé části
tvořivé hry a aktivity vedoucí k prohloubení znalostí o lidových řemeslech, uvědomění si
důležitosti těchto řemesel a kontinuity s dnešní dobou a v neposlední řadě získání úcty
k předkům a jejich řemeslné práci.
PhDr. Jana Žáková
Na poslední školní týden máme naplánovánu ještě celou řadu akcí. V pondělí se žáci 2. stupně
zúčastní interaktivního programu Etické spotřebitelství, který je podporován obchodním
družstvem Konzum, Pardubickým krajem a Společností pro zvířata. Stejný program je na
úterý připraven i pro 4. a 5. třídu. V úterý se 5. až 9. třída vydá na poznávací zájezd k našim
sousedům do Bratislavy. Na tento zájezd se nám v rámci Historicko – turistického kroužku
podařilo získat dotaci z grantu Pardubického kraje ve výši 8 000 Kč a od obce 4 000 Kč.
V dalších dnech se žáci budou věnovat sportu a turistice. Poslední školní den proběhne od 9
hodin v obřadní síni ve spolupráci s obecním úřadem již tradiční slavnostní předávání
vysvědčení našim vycházejícím žákům, po němž bude ve škole následovat „ předání štafety“
budoucím prvňáčkům. Srdečně zveme i rodiče.
Všem dětem přejeme krásné slunečné prázdniny, bohaté na hezké zážitky.
PhDr. Jana Žáková
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Čistý les
čím je pro Vás les?
je neobyčejným zážitkem nádherné přírody, klidu a jistoty nebo je levným smetištěm?
Pořádáme brigádu na sbírání odpadků a věcí, které do lesa nepatří. Věnujme jedno sobotní
dopoledne našemu lesu.
Budeme nadšeni z každého dobrovolníka.
Sraz: Mlýn na horním konci Tatenice ( Myslivna ) 13.7.2013 v 8 hod
V případě dalších dotazů můžete volat na 724384728
Těšíme se na Vás, Kateřina Šubrtová a Martin Štěpánek

Máme radost
Stejně jako minulý rok jsme se zúčastnili s kroužkem orientálních tanců „Amira“ soutěže
nazvané „ Poupata 2013“ v Heřmanově Městci.
Po úspěchu z minulého roku, kde jsme získali titul „Sympaťáci“ jsme letos přivezli v naší
věkové kategorii cenu za úžasné 1. místo.
Tímto bych chtěla poděkovat malým tanečnicím M. Valentové, S. Jednorógové, D. Čápové,
T. Hrubčíkové, A. Smrkalové R. Hrabalové, M. Knápkové a E. Navrátilové za jejich snahu a
šikovnost. Také chci poděkovat rodičům za jejich ochotu a spolupráci, ZŠ Tatenice za
poskytnutý prostor na trénink, TJ Sokol Tatenice za občerstvení na rozlučku s tanci v tomto
školním roce.Ráda bych poděkovala paní Evě Jandové za dopravu na soutěž a paní Janě
Barbořákové za sponzorský dar.
Kateřina Bartošíková
Rozpis akcí TJ Sokol červen - srpen 2013
22. června - Letní karneval od 20:00 hodin, hudební skupina MEFISTO Mohelnice
23. června - Pouťové odpoledne
13. července - Fotbalový turnaj starých gard od 13:00 hodin
3. srpna Sportovní odpoledne - fotbalová utkání
od 13:00 hodin – st. žáci x SPS Sázava ženy
od 15:00 hodin – Tatenice x Lanškroun „B“
od 17:00 hodin – st. garda Tatenice x „ZBROJOVKA BRNO“
od 20:00 hodin – letní karneval - hudební skupina MEFISTO Mohelnice
Všechny srdečně zvou členové TJ Sokol.
Společenská kronika
Sňatek uzavřeli :
Daniela Beštová (Olomouc) a Jan Kriegel (Olomouc)
v kostele sv. Izidora ve Strážné
Kristýna Ryšavá (Lanškroun) a Lukáš Kopp (Tatenice)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
90 let Josef Polách
(6.6.)
87 let
86 let Zdeněk Štětina
(12.8.)
82 let
80 let Ladislav Parolek
(6.6.)
Přivítali jsme do života:
Rozloučili jsme se s:

Václava Ambrože
Bohumilem Košťálem

(25.5.)
(8.6.)

Luboslav Štodt
2.7.)
Marie Markytánová (28.8.)

(9.5.)
(27.4.)

