září 2014

Informace obecního úřadu
______________________________________________________________________________
Vydává Obecní úřad v Tatenici, číslo 3/2014, registrováno MK ČR pod číslem E12831, cena zdarma

Nový územní plán obce
Zastupitelstvo obce na svém jednání v září vydalo nový územní plán obce, který splňuje současné
požadavky podle stavebního zákona. Z důležitých změn došlo k rozšíření ploch určených pro výstavbu
domů, vznikly nové plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu, byla zakreslena navržená trasa
kanalizace. Dále byly do územního plánu zakresleny výsledky komplexních pozemkových úprav
(navržené nové polní cesty, protipovodňová a protierozní opatření, biocentra, biokoridory, ochranná
zeleň, apod.). Kompletní územní plán (včetně textové a grafické části) je trvale umístěn na webových
stránkách obce.
Letní slavnost – poděkování za spolupráci
Na letní slavnosti 22. srpna nám letos příliš nepřálo počasí. Přesto se akce vydařila, návštěvnost byla
přes 200 lidí. Chtěl bych poděkovat za přípravu a spolupráci zaměstnancům obce, Sboru dobrovolných
hasičů, Tělovýchovné jednotě Sokol a členům zastupitelstva. Na akci nám také finančně přispěli
sponzoři – EKOLA České Libchavy a OMEGAtech Lanškroun celkovou částkou 7 tis. Kč.
Kontejner na textil
Za bývalými dílnami ZOD, které nyní patří obci, jsme umístili bílý kontejner na sběr nepotřebného
textilu. Kontejner je připraven k využívání. Do kontejneru můžete dávat kromě textilu i párovanou
nositelnou obuv a funkční hračky. Pravidelné vyvážení kontejneru (1x za 14 dní) bude zajišťovat firma
DIMATEX CS na vlastní náklady. Nepotřebný textil je třeba před vhozením do kontejneru dát do
plastového pytle a zavázat. Do kontejneru samozřejmě nepatří nic jiného, než bylo uvedeno.
Restaurování kříže v lese u silnice na Strážnou
V srpnu bylo dokončeno restaurování kamenného kříže v obecním lese u staré cesty na Strážnou.
Pískovcový kříž pochází z r. 1800. Restaurování provedl akad. sochař a restaurátor Mgr. Filip Novotný
z Prahy. Celkové náklady na restaurování činí 57 tis. Kč. K financování tohoto projektu jsme využili
dotace z Pardubického kraje z programu Drobná architektura Lanškrounska ve výši 46 tis. Kč. Podíl
naší obce tak bude ve výši 11 tis. Kč.
Modernizace silnice II/315 Tatenice - hranice Pardubického kraje
Tento týden byla zahájena stavba „Modernizace silnice II/315 Tatenice – hranice Pk“. Jedná se o
projekt Pardubického kraje, který je zároveň investorem stavby. Realizace tohoto projektu bohužel
ovlivní dopravní situaci v naší obci. Vzhledem k rozsahu stavby je silnice uzavřena pro dopravu až do
31.8.2015. Oficiální objízdná trasa je vyznačena přes Lanškroun a Štíty do Zábřeha.
V první fázi stavby (od října do prosince) dojde k modernizaci mostu přes Hraniční potok na
křižovatce v dolní části naší obce a k opravě opěrné zdi před Hoštejnem. Stávající most má nízkou
zatížitelnost a nedostatečnou velikost mostního otvoru. Dojde proto k demolici mostu a výstavbě
nového mostu. Nový most umožní převedení 100letého průtočného množství vody a nové šířkové
uspořádání komunikace na mostě bude (vozovka + chodník) 8,5 m. Opěrná zeď před Hoštejnem nad
korytem řeky Moravská Sázava má délku 90 m a výšku 5 m. Také tady dojde k demolici stávající zdi a
zhotovení nové železobetonové zdi. Jednosměrný provoz s ohledem na výšku zdi a šířku komunikace
není možný.
V druhé fázi stavby (od března do srpna 2015) dojde k modernizaci silnice (6 km) a dvou mostů
přes řeku. U prvního z nich modernizace řeší hlavně problematiku jeho životnosti z důvodu zatékání
vody do nosné konstrukce a doplnění opevnění koryta řeky pod mostem. U dalšího mostu, který se
nachází vedle železničního mostu, bude stávající mostní konstrukce odstraněna, budou zhotoveny nové
úložné prahy a osazena nová ocelobetonová spřažená konstrukce o třech polích. Vzhledem k poloze
mostu, kdy z jedné strany je železnice a z druhé strany lesní skalnatá stráň, nebylo možné v projektu
uvažovat o provizorním přemostění mostů.

Naši občané a vlastníci pozemků v uzavřeném úseku mohou pro přístup ke svým pozemkům
využívat náhradní přístupové cesty po místních komunikacích. Jedná se především o možnost využít
cestu mezi bývalou a novou vlakovou zastávkou po starém železničním náspu a objet tak uzavřený
most. O přerušení uzavírky silnice v zimním období, kdy nebude možné na stavbě pracovat (leden,
únor), se bude jednat dodatečně s ohledem na aktuální stav dokončených prací. V zimním období bude i
v uzavřeném úseku zajišťována zimní údržba (silnici bude udržovat SÚS, místní komunikace naše
obec).
Uzavírka silnice nám samozřejmě přinese komplikace v dopravě. Je nutné však také chápat, že
je třeba na takto velké stavbě zajistit především bezpečnost osob. Nová silnice a modernizace mostů je
investicí na mnoho let a přinese do budoucna komfortnější dopravu především našim občanům.
Informace o stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod
Začátkem září proběhlo 2. kolo a zároveň bylo ukončeno výběrové řízení na stavbu kanalizace a
centrální čistírny odpadních vod. Nabídku podalo celkem 7 uchazečů. Valná hromada svazku
kanalizace rozhodla o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavby ČOV Tatenice a kanalizace
v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov, sdružení firem VCES a.s., EVT Stavby s.r.o.,
Metrostav a.s., jejichž nabídka byla vyhodnocena jako nabídka nejnižší cenou 234,96 mil. Kč bez DPH.
Celý projekt je spojen s velmi rozsáhlou administrativou a před zahájením stavby je třeba ještě
doplnit veškeré chybějící doklady na SFŽP do Prahy. Jedná se o dokumentaci výběrového řízení,
způsob zajištění spolufinancování stavby aj. Na tento projekt se nám podařilo získat podporu z
evropských fondů a 80% nákladů tak bude hrazeno z dotací. Zastupitelstva členských obcí už
schválila podíl na spolufinancování této stavby a také podíl na případném úvěru svazku, který máme
předjednaný u České spořitelny. Pro naši obec se jedná o částku 11,4 mil. Kč na spolufinancování
stavby. Na posledním jednání svazku koncem září jsme rozhodli o přihlášení svazku k plátcovství DPH.
Tím bychom měli ušetřit na celkových nákladech. Výdaje na spolufinancování stavby pro naši obec tak
aktuálně představují částku 14,5 mil. Kč. Dne 23. září byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem a
samotná stavba se rozběhne již v říjnu.
Zhodnocení volebního období starostou obce
Vážení spoluobčané,
volbami do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. října 2014 končí funkční období současného
zastupitelstva obce. Je proto na místě ohlédnout se za uplynulým čtyřletým obdobím. Na webových
stránkách obce jsou archivovány všechny vydané Zpravodaje, je tedy snadné podívat se, co jsme chtěli
jako „Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj obce“ prosadit v tomto volebním období, co z toho se
podařilo zrealizovat, na čem je třeba ještě pracovat a co je třeba dokončit. Našimi prioritami a úkoly,
které jsme si stanovili v r. 2010, byly:
• Dokončení stavby nové tělocvičny do začátku nového školního roku 2011. • Podpora základní školy
ve snaze zvýšit počet žáků školy. Vzhledem ke snižujícímu se počtu žáků školy v případě zájmu a
potřeby zajistíme dopravu (např. nákupem mikrobusu) dětí z okolních obcí. • Příprava dalších
stavebních parcel a související infrastruktury na výstavbu rodinných domků. • Pokračovat v opravách
místních komunikací, budování nových chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení.
• Usilovat o to, aby správce vodních toků (Hraničního potoka a Tateničky) Lesy ČR průběžně
zajišťoval opravu břehů a čištění koryta. • Pokračovat v restaurování drobných památek v obci (socha
sv. Trojice, kamenné kříže u Pecháčkových, Čulíkových, u silnice na Strážnou, aj.).
• Zajistit potřebné změny a aktualizaci územního plánu obce. • Odkanalizování zbývajících částí obce
(pravá strana potoka v horní části obce a celá dolní část obce) – realizace bude podmíněna získáním
dotace z evropských nebo státních fondů. • Ve spolupráci s místními zájmovými sdruženími uskutečnit
alespoň jednu větší kulturní akci např. sjezd rodáků a přátel obce, podporovat další kulturní akce a
soutěže. Pokračovat v podpoře místních zájmových sdružení.
Jsem rád, že většina výše uvedených akcí byla splněna, některé jsou ještě rozpracovány a
nejsou dokončeny, jako stavba kanalizace a centrální ČOV. Dále máme zpracovanou projektovou
dokumentaci na technickou infrastrukturu pro rozšíření sídliště pro RD a bytový dům. Hotova je také
projektová dokumentace na nové veřejné osvětlení pro dolní část obce. Nedávno jsme vydali nový
územní plán obce.
Z pohledu starosty, který dostal důvěru voličů, mohu hodnotit uplynulé volební období jako
úspěšné. Naše obec se rozvíjí a rozrůstá a stává se příjemným a klidným místem k životu. S tím je
spojen rozvoj moderní infrastruktury, zkvalitnění občanské vybavenosti, ale i rozvoj kulturně

společenského života a sportovně rekreačních aktivit. Fotografie, které jsou umístěny na internetových
stránkách obce, nejlépe ukazují, jak se tvář obce v posledních letech měnila.
Z velkých investičních akcí se především podařilo dokončit přístavbu tělocvičny včetně
sportovního vybavení. Většími investičními akcemi byly dále komunikace včetně chodníků a
odvodňovacího žlabu v novém sídlišti rodinných domků, stavební úpravy včetně nového dispozičního
uspořádání v přízemí mateřské školy a instalace nového bezdrátového rozhlasu.
Z dalších menších akcí došlo k opravě břehů potoka Tatenička správcem toku, restaurování
kříže u Křivohlávkových, k výměně oken a dveří v domě obvodního lékaře, pořízení dopravního
automobilu VW Transporter (který využíváme k zajištění dopravy dětí do školy z okolních obcí),
rekonstrukci osvětlení ve třídách starší budovy ZŠ, restaurování sousoší sv. Trojice včetně přemístění
před faru, výměně vchodových dveří ZŠ, nákupu lesnické techniky (vlek za traktor, příkopová sekačka
za traktor, aj.), k úpravě koryta Hraničního potoka v Kátru správcem toku, vysázení aleje (32 ks)
okrasných stromků, k opravě střechy na přístavbě ZŠ, opravě venkovního schodiště a oplocení zahrady
ZŠ, výstavbě chodníku v ulici s řadovými domky, bylo postaveno nové venkovní schodiště u zubního
zdrav. střediska, došlo k restaurování kříže v lese na Strážnou a k realizaci projektu Systém pro separaci
a využití biologicky rozložitelného odpadu.
V posledních dvou letech jsme poněkud omezili velké investice, abychom si vytvořili finanční
rezervu na plánovanou kanalizaci. Přesto celkové investice obce za uplynulé čtyři roky dosáhly více jak
18 mil. Kč, z toho celou třetinu, 6 mil. Kč tvořily dotace. Podařilo se nám zajistit ekonomickou stabilitu
obce, všechny výše uvedené akce jsme zrealizovali bez úvěrů. Díky využívání nejrůznějších dotací a
rozumnému hospodaření naše obec v současnosti nemá žádný úvěr ani žádné dluhy. Na účtech obce
máme v současné době 14 mil. Kč.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem, kteří jste se podíleli svou prací, podněty, radou i
kritikou na rozvoji naší obce. Věřím, že výsledky naší práce jsou viditelné a pozitivně ovlivňují
každodenní život. Všem členům zastupitelstva, výborům zastupitelstva a pracovníkům obce děkuji za
spolupráci a novému zastupitelstvu přeji hodně úspěchů v dalším období.
Mgr. Vladimír Žák, starosta obce
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Materiálně technické podmínky ve školním roce 2013/2014
V MŠ byl provoz v uvedeném školním roce zahájen v nově rekonstruovaném přízemí. Do jídelny byly
zakoupeny nové stolečky a židličky výškově odstupňované podle věku dětí. Šatna pro děti byla
dovybavena botníky se skříňkami. V průběhu školního roku byla zakoupena nová barevná lehátka,
matrace, lůžkoviny a povlečení. Herní prvky na zahradě MŠ byly rozšířeny o kolotoč, houpadlo a
skluzavku. V ZŠ v rámci projektu „Blíž k řemeslům a technickým oborům“ jsme pokračovali
v dovybavování učeben rodinné výchovy a pracovních činností. Do učebny Rv bylo zakoupeno nádobí
a publikace, do učebny Pč byly zakoupeny skříňky, police a různé publikace, sloužící k výuce v tomto
předmětu. Z finančních prostředků poskytnutých na provoz od obce byly zakoupeny koberce do ŠD a
do učeben 1. stupně a do učebny Rv skříňky. Dále byla zakoupena vahadlová čtyřmístná houpačka,
řetězová dvojhoupačka, pískoviště, vyměněny byly žaluzie v učebnách dějepisu, fyziky a ve školní
jídelně; došlo k zasíťování učeben ve staré budově ZŠ. Z finančních prostředků krajského úřadu byla
provedena obnova učebnic přírodovědy a vlastivědy ve 4. a 5. ročníku, zakoupili jsme interaktivní
učebnici vlastivědy pro 4. ročník, kabinet Tv byl dovybaven hokejkami, dresy, míči a posilovacím
náčiním, do předmětů prvouky a přírodopisu byla pořízena lidská kostra a do předmětu vlastivěda a
zeměpis mapy Evropy a zemské polokoule.
Zájmové kroužky ve školním roce 2014/2015
Angličtina pro nejmenší MŠ
Výtvarný kroužek II. oddělení MŠ
Sportovní klub
Výtvarné hrátky
Klub šikovných dětí 1. ročník
Klub šikovných dětí 2. ročník
Klub šikovných dětí 3. ročník
Klub šikovných dětí 4. ročník
Anglický klub 1. ročník
Sborový zpěv
Hra na kytaru
Hra na kytaru
Hra na zobcovou flétnu

Eva Vitásková (ve spolupráci s Rodinným centrem Lanškroun)
Kateřina Květenská
Helena Křivohlávková
Helena Křivohlávková
Ivana Zatloukalová
Jana Kristková
Ludmila Poláková
Hana Pokorná
Hana Pokorná
Ivana Zatloukalová
Ivana Zatloukalová
Ludmila Poláková
Eva Valentová

Školní časopis 8., 9. ročník
Keramický kroužek
Historicko-turistický kroužek
Tvoříme pro radost
Taneční kroužek

Michal Oblouk
Jana Žáková
Jana Žáková, Michal Oblouk
Iveta Mutlová (ve spolupráci s DDM Kamarád Č.Třebová)
Iveta Mutlová (ve spolupráci s DDM Kamarád Č.Třebová)

Mgr. Eva Valentová
Setkání příznivců turistiky a bubnování na Cukrové boudě
V sobotu 13. 9. 2014 se uskutečnila turistická akce v prostoru chaty Cukrová bouda u příležitosti
otevření nové turistické trasy: Tatenice – Cukrová bouda, kterou se nám podařilo realizovat velkou
zásluhou pana Ing. Lubomíra Javůrka z KČT v Ústí nad Orlicí. Tato turistická trasa, značená modrou
turistickou značkou, vede od železniční vlakové zastávky Tatenice do centra naší obce (úsek 2 km) a
dále pokračuje lesní cestou kolem „Myšího palouku“ na Cukrovou boudu (úsek 3,5 km), kde se
napojuje na stávající červenou trasu směr Strážná nebo Hoštejn.
Akce se zúčastnilo přibližně 70 návštěvníků, převážně z naší obce. Pro návštěvníky byl
připraven bohatý program v podobě skupinového bubnování na djembe (bubínky), soutěže pro děti i
dospělé a zajímavé suvenýry - pohlednice a turistické razítko. Nechybělo ani opékání špekáčků a klobás
na ohni. Přes nepříznivou předpověď se počasí nakonec vydařilo a nálada byla výborná.
Rád bych poděkoval všem, kteří se přišli pobavit mezi nás a zavzpomínali na trochu historie
zajímavého místa, o kterém se ví hlavně to, že se zde získával javorový sirup z mízy javorů. Dále děkuji
Kateřině a Radimu Šubrtovým za výbornou spolupráci a zajištění občerstvení, Jitce Smičkové za
realizaci hudebního programu, Ivetě Mutlové za organizování soutěží spolu s žákyněmi naší školy,
Jarmile Kolískové za ilustraci nové pohlednice a obci Tatenice za finanční příspěvek na hudební
program. Za technickou podporu moc děkuji panu Petru Ficnarovi st., Josefu Kučerovi ze SDH, Radku
Martinákovi a všem dalším, kteří nás podpořili.
Pro zájemce dodávám, že pohlednici je možné zakoupit v restauraci Na zámečku nebo na
místní poště. Vrcholové razítko Cukrové boudy pak rádi poskytneme organizátorům při pořádání
jakékoliv turistické akce v tomto místě. Fotografie z místa konání si můžete prohlédnout na stránkách
naší obce. Podobnou akci bychom rádi v budoucnu zopakovali a přivítali tak ještě větší počet účastníků.
Petr Vitásek
Veřejná logopedická poradna
Je vašemu dítěti okolo pěti let? Půjde do školy? Jeho výslovnost není dobrá, tzv. „šišlá“? Máte obavy,
jak bude v první třídě zvládat kvůli špatné výslovnosti čtení a psaní? Pokud jste odpověděli třikrát
„ano“, pak rozhodně neváhejte a navštivte Veřejnou logopedickou poradnu v budově MŠ. Otevřeno
každé sudé úterý (když se vyváží popelnice :-) ) od 14.30 - 15.30 hod. Kontakt: tel. 606 981 767 (v
pracovní dny od 6.30 - 16.00 hod.) e-mail: mstatenice@seznam.cz S problémy s výslovností (všech
věkových kategorií) vám poradí a pomůže
Bc. Ludmila Kovářová
Přivítali jsme do života:

Společenská kronika
Martina Horáka
(22.8.)

Tobiáše Šindeláře

(21.9.)

Sňatek uzavřeli:
Lucie Martincová (Lanškroun) a Václav Polák (Tatenice)
(28.6. v kostele sv. J. Křtitele)
Monika Ficnarová (Tatenice) a Jan Vondráček (Lanškroun)
(19.7.)
Hana Počinková (Třebařov) a Marián Kytlica (Třebařov)
(26.7.)
Martina Jandová (Luková) a Michal Pecháček (Lanškroun)
(2.8.)
Monika Boháčová (Hradec n. Svitavou) a Martin Friedl (Hradec n. Svitavou) (31.8.)
Petra Snashall (Brno) a Artur Kane (Brno)
(13.9.)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
86 let Marie Knápková
(27.9.)
86 let
85 let Zdeněk Havlíček
(13.10.)
82 let
82 let Cecilie Květenská
(22.11.)
Rozloučili jsme se s:

Miladou Cejnerovou
Františkem Šimkem

(21.8.)
(8.9.)

Jaroslav Sobotka
Jarmila Kuběnková

(23.10.)
(21.10.)

