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Informace ke komunálním a senátním volbám 15. a 16. října 2010
V našem volebním obvodu proběhnou současně komunální volby do zastupitelstva obce a také
senátní volby do Senátu PČR (vol. obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí). Volby se konají v pátek 15. října
od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu od 8 hod. do 14 hod. v hlasovací místnosti na zámku. Případné
druhé kolo senátních voleb proběhne ve dnech 22. a 23. října 2010. Hlasovací lístky Vám budou
doručeny nejpozději 3 dny před konáním voleb. Pro případné druhé kolo senátních voleb se
hlasovací lístky nedoručují, obdrţíte je ve volební místnosti.
Zhodnocení volebního období starostou obce
Váţení spoluobčané,
volbami do Zastupitelstva obce ve dnech 15. a 16. října 2010 končí funkční období současného
zastupitelstva obce. Myslím, ţe je čas ohlédnout se za uplynulým čtyřletým obdobím.
Na obecním úřadě máme archivované všechny vydané Zpravodaje, proto jsem zalistoval ve
Zpravodaji z října r. 2006, abych si porovnal co jsme chtěli jako „Sdruţení nezávislých kandidátů
za rozvoj obce“ prosadit v tomto volebním období a co z toho se podařilo nebo nepodařilo
zrealizovat. Uvedu stručný seznam priorit z r. 2006.
• Výstavba nové tělocvičny • Stavební úpravy domu čp. 195 (bývalá prodejna Konzum) na
nájemní byty • Příprava dalších stavebních parcel na výstavbu rodinných domků • Pokračovat
v opravách místních komunikací a rekonstrukci veřejného osvětlení. • Umoţnit občanům získat
půjčku s nízkým úrokem od obce z fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace jejich bytů. •
Dokončit opravu mateřské školy. • Zámecký park mezi zámkem a hřbitovem. • Zpracování
projektové dokumentace na odkanalizování zbývajících částí obce.
• Výstavba nových chodníků podél hlavní silnice v součinnosti se stavbou Modernizace silnice
II/315 Lanškroun-Tatenice a Přeloţka silnice II/315 - Tatenice.
Jsem rád, ţe většina výše uvedených akcí byla splněna, některé jsou ještě rozpracovány a nejsou
dokončeny jako výstavba tělocvičny, komunikace u stavebních parcel, projektová dokumentace
odkanalizování dolní části obce.
Z důleţitých dokumentů se podařilo v tomto období zpracovat projektovou dokumentaci na
kanalizaci v horní části obce. Se ţádostí o dotaci z evropských fondů na realizaci jsme bohuţel
neuspěli. Máme však moţnost podat ţádost znovu v další výzvě. Stejně tak bude moţné ţádat o
dotaci na odkanalizování dolní části obce, projektová dokumentace pro stavební povolení bude
hotova ještě letos.
Občané a návštěvníci obce si však všímají nejvíce toho, co je vidět, a tím jsou nové stavby a
komunikace. Připomenu investice v tomto volebním období, u těch větších i celkové náklady .
r. 2007
• Oprava místních komunikací (včetně nového asfaltového krytu) za točnou BUS k Haškovým a
kolem bývalého Konzumu. Celkové náklady 574 tis. Kč, z toho byla dotace z Programu obnovy
venkova (POV) ve výši 100 tis. Kč.
• Vybudování nového veřejného osvětlení kolem opravené komunikace (od Mazalových po
Hlávkovi) s náklady 206 tis. Kč.
• Stavební úpravy domu čp. 195 (bývalý Konzum) na nájemní byty – zahájení akce bouracími
pracemi a hrubou stavbou včetně nové střechy.
• Výměna dopravních značek na místních komunikacích za nové.

• Oprava mateřské školy 4. etapa – stavební úpravy ve 2NP: nové podlahy, příčky, nová
elektroinstalace, výměna střešní krytiny nad terasou (vstupem). Celkové náklady 317 tis. Kč.
• Restaurování sochy sv. Floriána u kaštanů.
• Parkoviště u zubního zdravotního střediska.
• Oprava fasády ZŠ po vichřici.
r. 2008
• Stavební úpravy domu čp. 195 (bývalý Konzum) na nájemní byty – dokončení akce výstavbou
sedmi nájemních bytů včetně příslušenství k bytům a zákl. vybavením bytů. Celkové náklady byly
6,81 mil. Kč. Na tuto akci obec získala dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 3,85 mil.
Kč. Následně pracovníci obce vybudovali u domu parkovací plochu ze zámkové dlaţby a oplocení.
• Zámecký park mezi zámkem a hřbitovem. Celkové náklady včetně chodníků, odpočinkových
míst, laviček, kašny, aj. byly 1,1 mil. Kč. Na akci jsme získali dotaci z evropských fondů
z Operačního programu Ţivotní prostředí ve výši 617 tis. Kč.
• Oprava střechy bytového domu čp. 255 „na Záloţně“- výměna střešní krytiny. Náklady 681 tis.
Kč, z toho byla dotace z POV 100 tis. Kč.
• Dokončení přestavby hasičského auta T815. Celkové náklady dosáhly 1,48 mil. Kč. Většina
nákladů byla uhrazena z příjmů, které zajistili členové SDH svou prací při čištění silnic v době
budování ţelezničního koridoru. Na přestavbu byla také získána dotace z Pardubického kraje ve
výši 250 tis. Kč.
• Přístavba tělocvičny ZŠ – zahájení stavby geologickým průzkumem, zemními pracemi, přeloţkou
vodovodu a stavbou betonového skeletu.
• Oprava rovných střech ZŠ a venkovního schodiště u ZŠ.
r. 2009
• Vybudování parkoviště za hřbitovem a oprava cesty ke hřbitovu s celk. náklady 339 tis. Kč.
• Přístavba tělocvičny ZŠ – hrubá stavba. Celkové náklady stavby jsou vyčísleny na 26 mil. Kč. Na
akci byla prozatím získána státní dotace ve výši 7 mil. Kč.
• Technická infrastruktura pro 8 rodinných domů 1. etapa – výstavba inţ. sítí (kanalizace, vodovod)
včetně přípojek na novém sídlišti RD u cesty ke koupališti.
• Výstavba chodníku a veřejného osvětlení podél silnice v délce 770 m od zastávky BUS u ZŠ aţ
po odbočku do Kátru. Náklady byly 1,74 mil. Kč na chodníky a 247 tis. Kč na veřejné osvětlení,
z toho dotace z POV ve výši 100 tis. Kč.
• Víceúčelové sportovní hřiště 1. etapa – podkl. vrstvy, obrubníky, plotové sloupky, lavičky.
• Restaurování sochy sv. Rocha (u Budkových)
• Oprava cest frézinkem – před starou školní jídelnou, u ZŠ, u zubního střediska, před hřištěm a
oprava chodníku před ZŠ a u dolního obchodu
• Změna způsobu vytápění v restauraci na zámku - instalace krbu včetně rozvodů teplého vzduchu
a stavby nového komína
• Výměna oken na zubním zdravotním středisku – nová plastová okna v celém domě včetně bytu.
Celkové náklady 232 tis. Kč.
r. 2010
• Víceúčelové sportovní hřiště 2. etapa – umělý sportovní povrch, oplocení, dětské hřiště. Celkové
náklady za obě etapy jsou 1,4 mil. Kč. Na akci jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
a Pardubického kraje ve výši 602 tis. Kč.
• Technická infrastruktura pro 8 rodinných domů 2. etapa – plynovod, elektrorozvody nízkého
napětí a veřejného osvětlení). Celkové náklady za obě etapy jsou 2,44 mil. Kč. Na akci jsme získali
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 tis. Kč.
• Přístavba tělocvičny ZŠ – pokračování stavby instalací rozvodů elektro, plynu, vody, kanalizace
a vzduchotechniky, vnitřní omítky, příčky.
• Oprava podlah ve školní jídelně
• Realizace úspor energie na MŠ – Opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn včetně nové
fasády, výměně oken a vstupních dveří a zateplení půdního prostoru. Současně byly provedeny
další práce, např. výměna klempířských prvků, oprava zastřešení terasy (vstupu do MŠ), oprava
soklu, dodatečná izolace obvodových zdí, aj. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci

Operačního programu Ţivotní prostředí. Celkové náklady byly 1,67 mil. Kč. Dotace EU a SFŢP
představuje částku 1,12 mil. Kč.
Velkou stavbou v obci, jejíţ investorem byl Pardubický kraj, byla v letech 2009-10 „Modernizace
silnice II/315 Lanškroun – Tatenice“ včetně přeloţky silnice v naší obci.
Celkové investice obce za uplynulé čtyři roky dosáhly více jak 38 mil. Kč, z toho více neţ 14 mil.
Kč byly dotace. Všechny výše uvedené akce se nám podařilo zrealizovat bez úvěrů. Naše obec
v současné době nemá ţádný úvěr ani ţádné dluhy.
Váţení spoluobčané, děkuji Vám všem, kteří jste se podíleli svou prací, podněty, radou i kritikou
na rozvoji naší obce. Všem členům zastupitelstva, výborů zastupitelstva a pracovníkům obecního
úřadu děkuji za spolupráci a novému zastupitelstvu přeji hodně úspěchů v dalším období.
Mgr.Vladimír Žák, starosta obce
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Termíny prázdnin: podzimní prázdniny - středa 27.10. a pátek 29.10.2010
vánoční prázdniny - 23. 12.2010 - 2.1.2011 (vyučování začne v pondělí 3.1.2011)
pololetní prázdniny - pátek 4.2.2011
jarní prázdniny - 7.3. - 13.3.2011
velikonoční prázdniny - čtvrtek 21.4. a pátek 22.4.2011
hlavní prázdniny - od pátku 1.7.2011 do středy 31.8.2011
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2011/2012 bude ve středu 19. ledna
2011.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 bude v týdnu od 18. dubna do 22. dubna
2011.
Přijímací zkoušky: odevzdání přihlášek uchazečem na střední školu do 15.3.2011, 1.kolo
přij.zkoušek 22.4. - 7.5.2011. Talentové zkoušky: odevzdání přihlášek uchazečem na střední školu
do 30.11.2010, přij.zkoušky 2.1. - 15.1.2011.
Školní ples: 15.1.2011
Počty žáků ve třídách: 1.ročník
15
4.ročník 15
7.ročník 9
2.ročník
16
5.ročník 13
8.ročník 14
3.ročník
20
6.ročník 20
9.ročník 7
Celkem ţáků: 129
místní: 92
Dojíţdějící:
37
Krasíkov: 24
Cotkytle: 1
Stráţná: 12
Mateřská škola:

I.oddělení: 25
II.: oddělení 19
místní: 29; z Krasíkova: 12; ze Stráţné: 2; z Lanškrouna: 1

Zájmové kroužky: Anglický klub pro ţáky 1. - 2.ročníku: pí.uč. Hana Pokorná
Anglický klub pro ţáky 3. - 5.ročníku: pí.uč. Hana Pokorná
Cvičení s hudbou pro ţáky 1.stupně: pí.uč.1.stupně
Historicko-turistický krouţek pro ţáky 2.stupně: p.uč.Michal Oblouk, pí.uč. Jana Ţáková
Hra na kytaru pro ţáky od 4. ročníku: pí.uč. Ivana Zatloukalová
Hra na zobcovou flétnu pro ţáky od 2.ročníku: pí.uč. Eva Valentová
Klub šikovných dětí pro ţáky 1.ročníku: pí.uč. Ivana Zatloukalová
Keramický krouţek pro ţáky od 3.ročníku: pí.uč. Jana Ţáková
Pěvecký sbor: pí.uč. Ivana Zatloukalová
Příprava na přij.zkoušky z matematiky pro ţáky 9.ročníku: pí.uč. Jitka Koubová
Školní časopis pro ţáky od 7.ročníku: p.uč. Michal Oblouk
Vaření pro ţáky 1. stupně: pí.uč. Kristková Jana
Vlastivědný krouţek pro ţáky 5.ročníku: pí.uč. Jana Kristková
Zábavná matematika pro ţáky 5.ročníku: pí.uč. Jitka Koubová
Mgr. Eva Valentová

Z volebního programu Sdružení nezávislých kandidátů
Sdruţení nezávislých kandidátů za rozvoj obce si stanovilo úkoly a priority akcí v naší obci, které
by v případě úspěchu v komunálních volbách chtělo prosadit. Jsou to:
• Dokončení stavby nové tělocvičny do začátku nového školního roku 2011.
• Podpora základní školy ve snaze zvýšit počet ţáků školy. Vzhledem ke sniţujícímu se počtu ţáků
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 rekonstrukci
veřejného osvětlení.
• Usilovat o to, aby správce vodních toků (Hraničního potoka a Tateničky) Lesy ČR průběţně
zajišťoval opravu břehů a čištění koryta.
• Pokračovat v restaurování drobných památek v obci (socha sv. Trojice, kamenné kříţe u
Pecháčkových, Čulíkových, u silnice na Stráţnou, 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 sdruţeními uskutečnit alespoň jednu větší kulturní akci
např. sjezd rodáků a přátel obce, podporovat další kulturní akce a soutěţe. Pokračovat v podpoře
místních zájmových sdruţení.

Pozvánka na hodovou zábavu s EVOU A VAŠKEM
Zveme Vás na hodovou zábavu 23.10.2010 na zámku v Tatenici. Od 18 do 22 hod. hraje a
zpívá EVA A VAŠEK. Od 22 hod. pokračuje zábava se skupinou STUDIO MIX Libchavy.
Vstupné 200 Kč. Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek je na Obecním úřadu v Tatenici.
10.10. neděle
24.10. neděle

Fotbal na hřišti TJ Sokol – podzimní část
Tatenice – Brandýs n. O.
16.00 h
Tatenice – Těchonín
15.30 h

muţi
muţi

Společenská kronika
Přivítali jsme do života:

Matouše Kolomazníka
Agátu Novotnou

(29.6.)
(22.7.)

Sňatek uzavřeli v obřadní síni v Tatenici:
Marie Vorlíčková (Červ. Voda) a Stanislav Blaschke (Lanškroun)
Lenka Riedlová (Leština) a Milan Podhajský (Brníčko)
Martina Šeligová (Rychvald) a Václav Petr (Tatenice)
Eva Párová (Opatov) a Pavel Šejnoha (Postřelmov)
Jana Šnajdrová (Mor. Třebová) a Josef Mirvald (Praha 8)
Lenka Lesingerová (Ţilina) a Pavel Prokop (Zbiroh)
Nikol Junková (Bystřec) a Jiří Vacek (Jablonné n. O.)
Jana Skořepová (Cotkytle) a Jiří Kristek (Ţamberk)
Hana Jeţková (Kladno) a František Birnbaum (Praha 4)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
91 let Milada Vůjtěchová
(22.9.)
86 let
87 let Ludmila Poláková
(1.11.)
84 let
82 let Marie Knápková
(27.9.)
82 let
82 let Josef Kolomazník
(18.11.)
81 let
Rozloučili jsme se s:

Milošem Effenbergerem
Ivanou Haškovou

Marie Valentová
Aneţka Purkertová
Jaroslav Sobotka
Zdeněk Havlíček
(27.8.)
(12.9.)

(3.7.)
(7.8.)
(7.8.)
(7.8.)
(14.8.)
(14.8.)
(28.8.)
(10.9.)
(11.9.)
(27.9.)
(18.11.)
(23.10.)
(13.10.)

