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Sběr velkoobjemového odpadu
Velkoobjemový odpad (nábytek, matrace, koberce, aj.) můžete uložit do kontejneru výhradně
k tomu určenému. Kontejner bude přistaven od pátku do soboty ve dnech 27. a 28.6. 2014 u
hasičské zbrojnice. Kontejner není určen pro stavební odpad, biologický odpad, železný šrot ani
nebezpečný odpad. Velkoobjemový odpad do kontejneru, pokud možno, porovnejte, aby byl
prostor kontejneru využit co nejlépe.
Příprava stavby kanalizace a kanalizační přípojky
Začátkem června proběhlo 1. kolo výběrového řízení na stavbu kanalizace a centrální čistírny
odpadních vod. V 1. kole se jednalo o prokázání kvalifikačních předpokladů pro zhotovení díla.
Nabídku s doložením splnění těchto poměrně náročných požadavků podalo celkem 11 firem. Jedna
firma Vodohospodářská společnost Teplice podala námitku pro údajnou diskriminaci v zadávacích
podmínkách. Tato námitka byla svazkem kanalizace s písemným odůvodněním zamítnuta. Firma
však poslala tuto námitku i Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, který ji bude řešit. Po kontrole
kvalifikačních předpokladů byly dvě firmy vyzvány k doplnění nabídky. Po té, budou firmy
vyzvány k předložení cenové nabídky na zhotovení díla tzn. k účasti ve 2. kole výběrového řízení.
Ve 2. kole už bude vybrán zhotovitel, což by mohlo být v září 2014. Zároveň nyní probíhá
výběrové řízení na technický dozor investora stavby, kde se přihlásilo 8 firem. U nás v obci už také
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace kanalizačních přípojek. Byl
vybrán projektant Ing. Petr Husák z Brna s nejnižší nabídkovou cenou 1400 Kč za projekt jedné
kanalizační přípojky. V naší obci se bude jednat o celkem 156 ks kanalizačních přípojek.
Ke kanalizačním přípojkám je asi už nyní vhodné podrobnější vysvětlení. Kanalizační přípojka
(splašková) má tzv. veřejnou část, což je odbočka z hlavního řadu kanalizace po obecním pozemku
k revizní šachtě, která bude na hranici vlastníka soukromého pozemku připojovaného domu. Tuto
část přípojky bude kompletně realizovat a financovat obec. Další část přípojky povede po
soukromém pozemku vlastníka domu až k přípojnému místu – vývodu splaškové kanalizace
z domu. Do této kanalizační přípojky se nesmí napojovat žádné dešťové vody nebo dešťová
kanalizace. Ohledně stavby a financování této části přípojky bychom se chtěli nejprve dohodnout
na společném postupu v rámci svazku kanalizace. Po té bude návrh projednán v zastupitelstvech
obcí. Jak jsem Vás už informoval, s vlastníky nemovitostí, kterých se připojení na kanalizaci týká,
proběhne jednání s projektantem přípojek. Projektant s Vámi znovu projedná místo napojení a trasu
kanalizační přípojky před konečným zpracováním dokumentace kanalizační přípojky pro územní
souhlas. Náš stavební úřad pak zajistí společné stavební povolení pro všechny kanalizační přípojky.
Vše proběhne do konce r. 2014 a předpokládáme, že náklady na vypracování projektové
dokumentace přípojek uhradí obec ze svého rozpočtu.
Systém pro separaci a využití biologicky rozložitelného odpadu (BRO)
Naše žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na tento projekt byla v květnu
schválena. Jedná se o projekt s 90% dotací. Odhadované celkové náklady jsou 1,14 mil. Kč z toho
dotace asi 1,02 mil. Kč. Hned po schválení dotace jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele
kompostérů a kontejnerů, které by mělo být ukončeno v červenci. Předpokládáme, že v letních
měsících už dojde k realizaci, tzn. i k předání kompostérů do domácností, které o ně
v dotazníkovém šetření projevily zájem.

Letní slavnost na nádvoří zámku 22.8.2014
Po loňské úspěšné kulturní akci připravujeme letos opět podobnou akci pro všechny spoluobčany
na nádvoří zámku. V pátek v podvečer 22.8. 2014 od 18 hod. vystoupí kapela KARPAJA ze
Strážnice. Hlavním bodem programu pak bude od 20 hod. asi dvouhodinové vystoupení skupiny
ABBA Chuquita Revival. V srpnu k této kulturní akci připravíme a rozešleme do Vašich
domácností pozvánky.
Vladimír Žák, starosta
Samosprávy Orlicka a Lanškrounska snížily opakovanými nákupy na burze cenu silové elektřiny
proti roku 2012 už o třetinu
Více než tři desítky obcí a měst Sdružení obcí Orlicka, letos snížily náklady na elektřinu nákupem
na Českomoravské komoditní burze Kladno. K samosprávám, které se ke společnému nákupu
sdružily už loni a předloni, letos přibylo město Králíky a obec Žichlínek. „Letošní nákup elektřiny
na příští rok přinesl meziroční úsporu 700 tisíc korun. Pokud bychom ale porovnali průměrnou
cenu silové elektřiny v roce 2012 s cenou pro rok 2015, ušetřily už tyto nákupy účastníkům třetinu
nákladů,“ uvedl předseda Sdružení obcí Orlicka Petr Fiala. Před prvním nákupem, realizovaným
v roce 2012 tehdy 21 samosprávami, se cena odebírané silové elektřiny pohybovala kolem 1.400
korun za megawatthodinu. Tehdejší centrální nákup pak dodávky zlevnil na 1.192 Kč za MWh.
K dalšímu poklesu na úroveň 988 Kč za MWh došlo loni, kdy už svoji spotřebu centralizovalo
29 obcí a měst, mimo jiné Lanškroun, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žamberk, Kunvald či Dolní
Čermná. V letošním nákupu se objem poptávky dále zvýšil o téměř 1.100 MWh a cena silové
elektřiny klesla pod hranici 940 Kč/MWh. „Porovnáme-li cenu před centralizací s cenou pro rok
2015, klesly při roční spotřebě 11 tisíc MWh náklady na silovou elektřinu z 15 milionů na 10
milionů korun ročně,“. Vedle samospráv pořizují cca 500 MWh elektřiny na burze i Technické
služby Lanškroun, s.r.o. I tato společnost burzovními nákupy výrazně šetří, pro příští rok např.
dosáhla ceny 960 Kč/MWh, což je proti úrovni před prvním nákupem méně o čtvrtinu.
(tato tisková zpráva z Orlických novin se týká i naší obce!)
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Provoz mateřské školy během prázdnin od 30. 6. do 31. 8. 2014
30. 6. 2014 - 4. 7. 2014: mateřská škola otevřena od 6.30 do 15.00 hodin.
7. 7. 2014 - 15. 8. 2014: mateřská škola uzavřena.
18. 8. 2014 - 29. 8. 2014: mateřská škola otevřena od 6.30 do 15.00 hodin.
Od 1. 9. 2014 bude mateřská škola otevřena od 6.30 do 16.00 hodin.
Organizace školního roku 2014/2015
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015.
Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny budou trvat od 16. 2. 2015 do 22. 2. 2015.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Zápis do 1. ročníku ZŠ je stanoven na středu 21. 1. 2015.
Zápis do MŠ bude probíhat od 18. května do 20. května 2015.
Mgr. Eva Valentová
Vycházející žáci
Žáci 9. ročníku byli v prvním kole přijímacího řízení přijati na tyto školy:
ČÁP
Ondřej
SOŠ a SOU Lanškroun
GLOCAR
Radim
SŠ tech. a zeměděl. Mohelnice
KLUBRT
Tomáš
ISŠ Moravská Třebová
KOTOUČEK
Jakub
SŠ soc.péče a služeb Zábřeh
KUTTICH
Jindřich
SOŠ a SOU Lanškroun
PODLOUCKÝ
Roman
PSŠ Letohrad
PROKOP
Petr
PSŠ Letohrad

nástrojař
mechanik seřizovač
hotelnictví a turismus
zemědělec farmář-mechanizátor
nástrojař
strojní mechanik zámečník
strojní mechanik zámečník

ŠÍN
Daniel
SŠ Uherský Brod
technik puškař
BRZKOVÁ
Barbora
SOU gastronomie Praha 10
cukrářka
FICNAROVÁ
Kristýna
SZeŠ Lanškroun
veterinářství
KLUSÁKOVÁ
Denisa
SOŠ a SOU Lanškroun
kadeřnice
PAVLÍČKOVÁ
Tereza
SOŠ a SOU Polička
cukrářka
RÁJOVÁ
Věra
SZŠ Ústí nad Orlicí
zdravotnický asistent
TOTUŠKOVÁ
Pavla
SOŠ a SOU Polička
cukrářka
VLKOVÁ
Nela
SŠ soc.péče a služeb Zábřeh
kuchař - číšník
ZACHOVÁ
Kristýna
SOŠ a SOU Lanškroun
kadeřnice
5. ročník:
GILDAINOVÁ
Natálie
Gymnázium Lanškroun
osmileté gymnázium
CHLÁDEK
Josef
Gymnázium Lanškroun
osmileté gymnázium
Všem přejeme v dalším studiu hodně úspěchů.
PhDr. Jana Žáková
Vědomostní soutěž Právo pro každého
Vědomostní soutěž Právo pro každého pořádá město Lanškroun prostřednictvím pracovní skupiny
prevence kriminality. Jedná se o program zaměřený na oblast primární prevence. Naše škola se
zúčastnila již počtvrté. Lektoři, kterými jsou kurátorka pro děti a mládež odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu Lanškroun, strážník Městské policie Lanškroun a policista
Obvodního oddělení Policie ČR Lanškroun, seznámili žáky 8. ročníku formou přednášek z oblastí
trestního, přestupkového, obchodního a občanského práva s různými životními situacemi a
problémy rizikových skupin. 8. dubna se uskutečnilo školní kolo této soutěže. Vítězná skupina ve
složení Andrea Součková, Vojtěch Kropáček, Adam Finger a Jan Kotouček se zúčastnila
regionálního kola, které proběhlo 6. května na zámku v Lanškrouně. V tomto kole po dvou letech
vybojovali 1. místo a porazili tak týmy z Damníkova, Výprachtic, Horní a Dolní Čermné a ze všech
lanškrounských základních škol. Ve středu 21. května se v Pardubicích zúčastnili krajského
kola. Naši osmáci skončili na 13. místě.
Mgr. Michal Oblouk

Zveme Vás na výstavku prací žáků, vytvořených v rámci projektu Blíž k řemeslům a technickým
oborům. Výstavka bude otevřena v budově ZŠ ve čtvrtek 26. 6. 2014 od 14 do 16 hodin.
Projekt Blíž k řemeslům a technickým oborům jsme Vám již na stránkách Zpravodaje
představili. I na jaře se žáci v rámci tohoto projektu zúčastnili řady akcí.
V březnu 8. a 9. ročník navštívil SOŠ a SOU Lanškroun, kde se připravují žáci ve strojírenských a
elektrotechnických oborech a v oborech služeb. Prohlédli si školu, dílny a odborné učebny. Dívky
se přesunuly na odborné pracoviště, kde se vyučuje praxe oborů kadeřník, kosmetička a knihař.
Vyzkoušely si různé činnosti, mohly se nechat odborně nalíčit, učesat, ošetřit pleť a ruce a nehty.
Zhotovily si jednoduchý výrobek v knihařské dílně. Chlapci se blíže seznámili s výukou oborů
nástrojař, elektrotechnik, mechatronik. V dílnách montovali a zapojovali jednoduchou
elektrostavebnici, z kovu si vyrobili lžíci na boty a otvírák.
Na začátku dubna se žáci 6. – 9. ročníku podívali do Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Zde
si doplnili poznatky a vědomosti z pracovních činností z tematického okruhu Elektrotechnika. Žáci
získali informace o výrobě elektřiny u nás i ve světě, o různých typech elektráren, o elektrárně
Dalešice a Dukovany a prohlédli si provoz.
Další dvoudenní exkurze se tentokrát zúčastnili žáci 6. a 7. třídy. Vypravili jsme se do Ostravy a do
Nošovic. První den jsme navštívili SŠ stavební a dřevozpracující. Zde se vyučují obory související
hlavně se stavebnictvím a výrobou nábytku. Žáci si prohlédli školu, prošli většinu odborných dílen,
kde sledovali odborný výcvik studentů a sami si mohli řadu činností vyzkoušet. Podíleli se na
výrobě dřevěné stavebnice pravěkého ještěra na CNC stroji, kterou jsme si odvezli do školy a žáci
ji využijí v pracovních činnostech. První den jsme ještě absolvovali prohlídku Dolu Landek a

expozice důlního záchranářství. Druhý den jsme navštívili NKP Dolní Vítkovice, kde jsme se
seznámili s procesem těžby rud a výroby železa a vyjeli jsme na vysokou pec. Odpoledne
následovala prohlídka jedné z největších automobilek Hyundai Nošovice.
Na pátek 30. 5. jsme připravili pro žáky 8. a 9. ročníku Projektový den řemesel. Žáci se rozdělili do
tří skupin a postupně se vystřídali ve třech aktivitách. Tentokrát se setkali s košíkářským řemeslem,
kuchařskými pracemi a s prací se dřevem. Paní Iveta Mutlová žáky seznámila s řemeslem
košíkářů, s různými materiály, výrobky, vyrobili si z pedigu sluníčko, košíček a květinu. Ve cvičné
kuchyni žáci pod vedením paní Jaroslavy Hegerové uvařili jídlo, upekli moučník, prostřeli stůl a na
svých výrobcích si pochutnali. V dílně si vyzkoušeli s panem Pavlem Zlámalem z Lutína obrábění
dřeva na soustruhu a vyrobili si zvonkohru ze dřeva a bambusu.
PhDr. Jana Žáková
ŘEMESLNÉ TECHNIKY - EXKURZE
Dne 28. 5. 2014 se žáci nepovinného předmětu Řemeslné techniky zúčastnili exkurze do nejstarší
modrotiskové dílny v České republice a do uměleckého kovářství. Modrotisková dílna pana
Danzingera se nachází v Olešnici na Moravě a toto starodávné řemeslo rodina předává z generace
na generaci již 200 let. Barvířské řemeslo však rodina provozovala již od 16. století. Pan Danzinger
je držitelem titulu Nositel tradice, který je udělován řemeslníkům, jejichž činnost je v daném oboru
výjimečná, dodržují tradiční technologie ohrožené zánikem a vychovají pokračovatele řemesla –
předávají své dovednosti následovníkům. Dílna se nachází v původním objektu a žáci si zde
prohlédli historické vybavení – tkalcovský stav, stroj na potiskování lněných látek, starodávný
mandl a především původní dřevěnou barvicí vanu s indigovou barvou, kterou zde dodnes
používají a také původní formy k tisku překrásných, zejména rostlinných motivů. Žáci se dozvěděli
nejen zajímavosti z historie dílny, ale také postup, jakým je tradiční modrotisk vytvářen a shlédli
praktickou ukázku technologického postupu tvorby modrotisku. Na závěr si mohli drobné výrobky
z modrotisku zakoupit. Zakoupili jsme také materiál k domácí výrobě modrotisku ( kvalitní plátno
a tiskařskou rezervu, jejíž složení je rodinným tajemstvím) a pokusíme se tuto prastarou techniku
zdobení textilu napodobit. Pan Danzinger poštou zaslané potisknuté nebo pomalované plátno
zájemcům obarví v tradiční indigové barvicí lázni a zašle zpět.Tato služba je hojně využívána
zejména školami. Druhá část exkurze patřila návštěvě uměleckého kovářství pana Paráka ve
Svitavách. Zde žáci vyslechli zajímavé vyprávění o vzniku dílny a prohlédli si prezentační katalog
realizovaných prací venkovního využití ( brány, ploty, schodiště, zábradlí). Seznámili se se všemi
fázemi tvorby od nákresů přes studie a přesné plány až po finální výrobu s využitím klasické
kovářské výhně, kovadliny a kladiv. Odvážlivci si mohli také práci s kovářským kladivem
vyzkoušet. Na památku jsme obdrželi drobné předměty, které pan Parák během naší návštěvy
vykoval. Na závěr jsme ještě shlédli práci počítačem řízeného stroje, který do plechu vyřeže určené
ornamenty a vzory ( např. do ozdobných krbových mřížek).
Exkurze byla velmi zajímavá, žáci se seznámili se starodávnými řemesly, která mají dodnes
uplatnění a mohli sledovat, jak pod rukama zkušených řemeslníků vznikají krásné výrobky.
Mgr. Ivana Zatloukalová
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Pouťové odpoledne a karneval na hřišti TJ Sokol
Letní karneval od 20:00 hodin, hudební skupina MEFISTO Mohelnice
Pouťové odpoledne
Společenská kronika
Přivítali jsme do života:
Davida Matyáše Šípka (6.5.)
Sňatek uzavřeli :
Miroslava Ščučková (Třebařov) a Antonín Přikryl (Zábřeh) (3.5.)
Tereza Šípová (Tatenice) a Tomáš Jelínek (Tatenice)
(7.6.)
21. června 22. června -

Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
91 let Josef Polách
(6.6.)
88 let
87 let Zdeněk Štětina
(12.8.)
83 let
81 let Ladislav Parolek
(6.6.)
80 let
Rozloučili jsme se s:

Marií Halamkovou

(14.4.)

Luboslav Štodt
Marie Markytánová
František Štarmann
Marií Václavskou

(2.7.)
(28.8.)
(16.4.)
(2.5.)

