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Plánované investiční akce a projekty v r. 2014
Největší investiční akcí v letošním roce bude stavba kanalizace a centrální čistírny odpadních
vod. V současné době máme projektovou dokumentaci stavby a zadávací dokumentaci pro
výběr zhotovitele v Praze na SFŽP a čekáme na její schválení. Výběrové řízení na zhotovitele
stavby, autorský dozor a technický dozor investora bude probíhat od dubna do srpna. V tomto
období bude také zpracována projektová dokumentace kanalizačních přípojek. S vlastníky
nemovitostí, kterých se připojení na kanalizaci týká, proběhne jednání s projektantem
přípojek. Náš stavební úřad pak zajistí společné stavební povolení pro všechny kanalizační
přípojky. Zahájení samotné stavby kanalizace a ČOV je plánováno na září 2014 a dokončení
do konce r. 2015.
Pokračuje příprava dalších stavebních parcel pro rozšíření sídliště rodinných domů. Ve
stávajícím sídlišti RD jsou už jen dvě volné stavební parcely. Projektová dokumentace pro
technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, komunikace) je hotova, nyní probíhá územní
řízení. Následovat bude podání žádosti o stavební povolení k vodoprávnímu úřadu na
vodovod a kanalizaci, zpracování projektové dokumentace na plynofikaci tohoto území a
podání žádosti na ČEZ o připojení na rozvody nízkého napětí. Koncem roku by mohla být
podána žádost o dotaci jak na technickou infrastrukturu, tak na stavbu nového bytového domu
s realizací v r. 2015.
V horní části obce bychom chtěli rozšířit (doplnit) veřejné osvětlení. Na tyto práce máme
podanou žádost o dotaci z Pardubického kraje z Programu rozvoje venkova. Pro dolní konec
obce jsme už zadali zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového veřejného
osvětlení. Projektovou dokumentaci zpracovává firma ADECO s.r.o. Česká Třebová, za cenu
58 tis. Kč. S realizací nového veřejného osvětlení počítáme v součinnosti se stavbou
kanalizace.
Z menších akcí letos bude opraveno venkovní schodiště u zubního zdravotního střediska. Pro
opravu byla vybrána firma STAPOS Lanškroun s nejnižší nabídkovou cenou 36 tis. Kč.
S pracovní četou obce plánujeme mimo jiné zhotovení nového chodníku ze zámkové dlažby
v místech, kde chybí návaznost na stávající chodník (v ulici s řadovými domky, apod.).
Na zahradě ZŠ počítáme se stavbou dřevěné zastřešené pergoly jako venkovní učebny. Na
tento projekt máme podanou žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a podíleli se na
něm i žáci z 1. a 2. stupně naší ZŠ s učitelkou výtvarné výchovy.
Ve spolupráci se základní školou jsme opět podali žádost o grant z rozpočtu Pardubického
kraje na projekt „Poznej památky našich sousedů IV“, který navazuje na tři projekty
realizované v předchozích letech.
V plánu je také restaurování památky – pískovcového kříže z 18. století, který je v obecním
lese kousek od silnice na Strážnou. Na tyto restaurátorské práce máme rovněž podanou žádost
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Předpokládáme, že letos v létě po schválení naší žádosti o dotaci z Operačního programu
životní prostředí dojde k realizaci projektu s názvem „Systém pro separaci a využití
biologicky rozložitelného odpadu v obci Tatenice“. Jedná se především o pořízení
kompostérů do domácností pro domácí kompostování bioodpadu.

Pokračují práce na novém územním plánu obce. Je zpracován již upravený návrh územního
plánu. Následovat bude veřejné projednání tohoto návrhu, termín a místo bude oznámeno
zpracovatelem MÚ v Lanškrouně veřejnou vyhláškou.
Proběhlo také několik jednání s vedením ZOD v Žichlínku, ohledně získání bývalých dílen
ZOD do majetku obce. Na posledním jednání zastupitelstva obce 11.3.2014, zastupitelstvo
projednalo předložený návrh a souhlasilo se záměrem získat objekt bývalých dílen ZOD do
vlastnictví obce za dohodnutou cenu 1,5 mil. Kč, směnou za zemědělské pozemky o celkové
výměře cca 16 ha za minimální cenu 9 Kč/m2.
Jako každým rokem i letos nastoupí k obci zaměstnanci na veřejně prospěšné práce. Práce
budou zahájeny od 1.4.2014. Čekáme na schválení a uzavření dohody s Úřadem práce, který
bude obci přispívat na mzdy zaměstnanců. Budeme mít zaměstnáno celkem 8 pracovníků a
čeká nás mnoho práce nejen v obci, ale i v obecních lesích.
Zaměření pozemků po ukončené komplexní pozemkové úpravě (KPÚ)
Koncem roku 2013 byly u nás v obci dokončeny komplexní pozemkové úpravy. V mnoha
případech došlo k výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům a také ke změně
výměry pozemků. Vlastníci těchto pozemků mají nyní možnost požádat Státní pozemkový
úřad o nové geodetické zaměření hranic pozemků, u kterých došlo ke změně, v rámci KPÚ.
Žádost musí podat vlastník nebo spoluvlastníci pozemků písemně na adresu:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad
Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí.
Žádost je třeba podat nejpozději do konce dubna 2014. Zaměření pozemků je pro vlastníky
pozemků zdarma (bude ho platit SPÚ) a bude provedeno pravděpodobně v letních měsících r.
2014.
Vladimír Žák, starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice

Základní škola a Mateřská škola Tatenice
Projekt Blíž k řemeslům a technickým oborům
ZŠ a MŠ Tatenice od roku 2012 pracuje na projektu Blíž k řemeslům a technickým
oborům. I ve školním roce 2013/2014 probíhá výuka v Pracovních činnostech od 5. do 9.
ročníku. Naší snahou je vyhledávat a realizovat nové činnosti nebo pracovní postupy.
V 5. ročníku se využívají dostupné materiály – hlavně papír a přírodniny.
Žáci vyráběli z papíru krabičky, postavy. Zaujala je technika práce s papírem nazývaná
quilling – vyrobili obrázek ježka, tvořili ozdoby, sněhové vločky. Podle vzoru rozhleden
(Petřín) si zkusili zkonstruovat rozhlednu z papírových prvků. Noviny se dají využít na
kašírované misky. Ze šišek lze zhotovit hezký svícen nebo vánoční stromeček. Vyrobit si
vlastní hrací plán ke společenské hře je také zajímavé.
Od 6. ročníku se žáci zabývají technickým kreslením, kótováním, tvoří návrhy
dopravních prostředků nebo školy.
V 7. ročníku jsou výrobky žáků ze dřeva náročnější – polička, hodiny, krmítko pro
ptáky, rámeček na obrázek nebo dřevěná krabička.
V 8. ročníku se žáci zabývají elektrotechnikou. Zapojují elektrické obvody pomocí
stavebnic.
V 9. ročníku se už pracuje s kovy. Žáci vyráběli otvírák, plechovou krabičku, svěrku,
úhelníček a rýček.

Volitelný předmět Řemeslná dílna se letos vyučuje v 9. ročníku. Žáci se seznamovali s
řemesly a technickými obory z hlediska historie a možnostmi uplatnění na trhu práce
v současnosti. Z oboru pekařství a cukrářství si vyzkoušeli upéct drobné sladké nebo slané
pečivo, vánoční cukroví i perníčky.
Vyráběli šperky a ozdoby z korálků i z drátků, malovali skleněné svícny.
Ze dřeva vyráběli a zdobili věšáčky a krabičky na čaj z překližky.
Nepovinný předmět Řemeslné techniky střídavě navštěvují žáci 5. a 6. ročníku.
Ti mladší se zabývali vařením z ovoce – připravili kompot, pečený čaj, upekli vánoční
cukroví a slané pečivo. Ze studené kuchyně zvládli ovocný a zeleninový salát.
Věnují se i dalším činnostem – ze dřeva vyrobili věneček na dveře nebo figurky z koleček.
Na šicím stoji ušili ubrus.
Starší žáci kromě kompotu uvařili švestkové knedlíky, upekli vánoční cukroví a připravili
těstovinový salát.
Dále se věnovali batikování, šití na stroji – ušili polštářek a pletli hladce čepici.
I když všechny výrobky nejsou dokonalé, důležité je, aby je žáci vyráběli se zaujetím a snažili
se i o vlastní uplatnění nabytých dovedností. Aby je práce bavila a byli schopni využívat a
zpracovávat obyčejné věci, které jsou kolem nás.
Mgr. Jana Kristková, koordinátor projektu
V rámci rozšířené Volby povolání navštívili v lednu žáci 9. ročníku Informačně poradenské
středisko Úřadu práce v Ústí nad Orlicí. Při besedě s pracovnicí střediska si žáci doplnili
informace o možnostech studia na středních školách a učilištích. Zopakovali si, jak vybírat
střední školu a obor, na co se v první řadě zaměřit. Dozvěděli se, které obory a profese jsou
v současné době žádané na trhu práce, případně i podporované stipendii, u kterých oborů lze
v budoucnu očekávat složité hledání pracovních míst. Žáci získali další informace o různých
povoláních a vyzkoušeli si testy ke zjištění profesních zájmů.
V předmětu Řemeslná dílna navštívili žáci výstavu Vánoce z proutí a krajky v Muzeu
Lanškroun. Zde měli možnost seznámit se prostřednictvím vystavených exponátů s řadou
řemeslných technik, se kterými pracují i při výuce. Řezbářskou práci žáci obdivovali na
vyřezávaném betlému Bedřicha Šilara, prohlédli si i expozici věnovanou sklářské výrobě.
Různé techniky a materiály košíkářské práce žáci viděli na vystavených výrobcích Aleny
Bukvové, s textilními technikami se seznámili prostřednictvím krajky a batiky Hany
Kozubové.
Práci s kovem a dalšími materiály měli žáci možnost poznat při exkurzi do Nožířství Brixi
v Mohelnici. Pan Brixi nám ukázal, jak se kovají čepele z damascénské oceli, různé materiály
na výrobu rukojetí, mohli jsme obdivovat i pouzdra na nože, která vyrábí jeho žena.
Nejbližší připravované akce v rámci projektu:
Návštěva SŠ a SOU Lanškroun – 8. a 9. třída, exkurze na Vodní dílo Dalešice – 7. – 9. třída,
dvoudenní exkurze do Ostravy – 6. a 7. třída.
PhDr. Jana Žáková
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Zápis do 1.ročníku ZŠ
Ve středu 15.1.2014 se uskutečnil zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2014/2015.
K zápisu se dostavilo 15 dětí, všem bylo zasláno „Rozhodnutí o přijetí k základnímu
vzdělávání“.
Ředitelské volno
V pátek 2.5.2014 a v pátek 9.5.2014 je vyhlášeno ředitelské volno.
Projekt

V týdnu od 10.3.2014 naše škola pracovala na projektu „Dodržování lidských práv ve
světě“. Žáci byli s tímto tématem seznámeni na 1. stupni v prvouce a vlastivědě, na 2. stupni
v občanské výchově. Současně je upravena školní vývěska na podporu dodržování lidských
práv ve světě.
Mgr. Eva Valentová
Akce čistý les
Čím je pro Vás les?
je neobyčejným zážitkem nádherné přírody, klidu a jistoty nebo je levným smetištěm?
Pořádáme 2. ročník brigády na sbírání odpadků a věcí, které do lesa nepatří.
Kdy: 12.4.2014 v 8:00 hod Sraz: U mlýna na horním konci
Věnujme jedno sobotní dopoledne našemu lesu. Budeme nadšeni z každého dobrovolníka.
V případě dotazů můžete volat na 724384728
Kateřina Šubrtová a Martin Štěpánek
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Fotbal na hřišti TJ Sokol – jarní část
– Žamberk
10.00 h
– Sruby
16.00 h
– Březová n.S.
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– FC Jiskra 2008 B
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– Radiměř
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Informace TJ Sokol
Tělovýchovná jednota Sokol nabízí pronájem kabin ke stánkovému prodeji na letní období od
1. května 2014. Bližší informace podá Jiří Smrkal.
Splatnost poplatků za odpady
Upozorňujeme občany, že 30.4. 2014 je splatnost poplatku za komunální odpad a poplatku ze
psů.
Společenská kronika
Přivítali jsme do života: Nelu Knápkovou (16.1.)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
102 let Vladimír Čermák
(25.3)
93 let Marie Václavská
(10.2.)
89 let Miroslav Špalek
(6.2.)
84 let Jindřiška Štarmannová (26.3.)
82 let Antonie Morávková (4.2.)
82 let Josef Svoboda (16.3.)
82 let Anna Pospíšilová
(28.3.)
81 let Miroslav Jílek (6.3.)
92 let Antonie Krejčová
(10.5)
91 let Marie Halamková (30.4)

Rozloučili jsme se s: Ludmilou Polákovou
Jaroslavem Hamříkem

(25.1.)
(11.3.)

Děkujeme všem za projevy soustrasti, Rodina Hamříkova

Marií Morávkovou (22.2.)
Františkem Polákem (13.3.)

