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Založení dobrovolného svazku obcí Svazek kanalizace Třebařov
V dubnu došlo k vytvoření dobrovolného svazku obcí „Svazek kanalizace Třebařov“. Svazek
obcí Třebařov, Tatenice, Krasíkov a Koruna byl založen za účelem zajištění výstavby
kanalizace v obcích, které jsou členy svazku. Projekt kanalizace máme připravený k podání
žádosti o dotaci. Žádost o dotaci svazku zpracovala firma Allowance z Prahy. V naší obci se
jedná o dva projekty „Odkanalizování horní pravé části obce“ a „Odkanalizování dolní části
obce“, které jsou součástí celého projektu svazku. V současné době se čeká na vyhlášení
výzvy z Operačního programu Životní prostředí k podávání žádostí o dotaci.
Průběh a plán investičních akcí v obci
V červnu byla zahájena největší investiční akce v letošním roce, kterou je výstavba nové
komunikace včetně chodníků, propustku a odvodňovacího rigolu v nově vznikajícím sídlišti u
cesty ke koupališti. Výběrového řízení na zhotovitele stavby se účastnily firmy EKOZIS s.r.o.
Zábřeh, M-SILNICE, a.s. Chrudim, SAPA-LPJ s.r.o. Vysoké Mýto a STRABAG a.s. Ostrava.
Zvítězila firma M-SILNICE s nejnižší nabídkovou cenou 1,478 mil. Kč. Součástí stavby bude
ještě montáž veřejného osvětlení, které provedeme částečně svépomocí se zaměstnanci obce.
Na tuto stavbu využijeme získanou dotaci z Pardubického kraje z Programu obnovy venkova
ve výši 100 tis. Kč. Stavba bude dokončena nejpozději v srpnu 2012.
Jsem velmi rád, že se nám podařilo získat dotaci na projekt „Protipovodňová opatření obcí
Tatenice a Krasíkov“, který obsahuje především vybudování bezdrátového rozhlasu v obci.
Stávající obecní rozhlas je zastaralý a ve špatném stavu, navíc ani nepokrývá celé území obce.
V současné době čekáme na oficiální potvrzení získání dotace ze Státního fondu životního
prostředí. Po té vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele a bude možné zahájit stavbu.
Celkové projektované náklady jsou ve výši 3,389 mil. Kč (včetně Krasíkova). Podíl dotace
činí 3,050 mil. Kč, což je 90%. Na obce tak zbývá 339 tis. Kč (10%), které budou rozpočítány
na obec Tatenice a Krasíkov podle projektu. Přesné skutečné náklady však budeme znát až po
výběrovém řízení na zhotovitele.
Z Ministerstva pro místní rozvoj jsme získali dotaci ve výši 235 tis. Kč na restaurování
sousoší sv. Trojice. Celkové náklady restaurování včetně rozebrání, přemístění a zhotovení
nového základu jsou 350 tis. Kč. Sousoší sv. Trojice bude zrestaurováno do konce října.
Uspěli jsme také se žádostí o dotaci z Pardubického kraje na dopravní automobil, která byla
přiznána ve výši 120 tis. Kč. V červnu jsme tak zakoupili v autobazaru devítimístnou dodávku
VW Transporter (r.v.2007) za 280 tis. Kč.
Z dalších menších akcí byla v květnu provedena výměna vchodových dveří do ZŠ (vstup od
silnice) a vchodových dveří do bytu na zubním zdravotním středisku. Na bytovém domě „Na
Mlýně“ byly opraveny okapy. V současné době začala ve škole rekonstrukce osvětlení ve
starší budově ZŠ. Rekonstrukci provádí firma LANGRtech Žichlínek. Zaměstnanci obce také
pomáhají při stavebních úpravách bývalé kuchyně v přízemí zámku, kde nájemce restaurace
pan R. Šubrt připravuje k otevření letní restauraci. Dále zaměstnanci pomáhají s vybudováním
garáže pro dopravní automobil v přízemí budovy bývalé školní jídelny. V červenci je

plánována výměna oken v rodinném domku obvodního lékaře a oprava vchodových dveří
v bytovém domě „Na Záložně“.
Správce potoka Lesy ČR s.p. plánují letos v září zahájit stavbu „Hraniční potok - stabilizace
koryta“, která se připravuje už dva roky. Jedná se o tři úseky v horní části obce (u cesty do
Kátru), kde budou upraveny a stabilizovány břehy potoka.
starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Provoz mateřské školy během prázdnin od 1.7.2012 do 31.8.2012
1.7. - 8.7.
mateřská škola otevřena od 6.30 do 15.00 hodin
9.7. - 19.8.
mateřská škola uzavřena
20.8. - 31.8. mateřská škola otevřena od 6.30 do 15.00 hodin
Od 1. září mateřská škola otevřena od 6.30 do 16.00 hodin.
Organizace školního roku 2012/2013
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna
2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny budou trvat od 4.2.2013 - 10.2.2013.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
Zápis do 1. ročníku ZŠ bude ve středu 16.1.2013.
Zápis do mateřské školy bude v týdnu od 13. května do 17. května 2013.
Mgr. Eva Valentová
Ze života základní školy
V průběhu posledních měsíců jsme se zúčastnili celé řady akcí, soutěží a výletů.
V dubnu jsme v rámci Dne Země sbírali odpadky ve vesnici a přispěli tak k lepšímu prostředí.
Děvčata a chlapci z druhého stupně se zapojili do republikového fotbalového turnaje Coca
Cola cup. Kluci si zahráli v Mohelnici a děvčata jela do Kameniček. Děti ze 3. a 4. třídy
zdokonalovaly své plavecké dovednosti při plaveckém výcviku v Lanškrouně.
Družstvo žáků z 8. a 9. ročníku nás reprezentovalo v Lanškrouně v soutěži Právo pro každý
den a získalo zde 1. místo. V krajském kole obsadilo 18. místo. Žáci 8. a 9. ročníku
absolvovali vzdělávací program na SZŠ v Ústí nad Orlicí Hrou proti AIDS, celý druhý stupeň
se zúčastnil zajímavé besedy Bezpečný internet.
Několikrát jsme se podívali do Prahy. 8. a 9. třída navštívila výstavu Lidské tělo a výstavu
modelů vláčků a kolejišť Království železnic. Žáci 3. a 4. třídy si vybrali výhru ze soutěže
Sázavské betlémy a podívali se do Národně technického muzea a na výstavu panenek Barbie.
S Vlastivědným kroužkem se žáci podívali do Hradce Králové, Brandýsa nad Orlicí,
Moravské Třebové a Šumperka. Členové Historicko – turistického kroužku navštívili např.
Českou Skalici, Babiččino údolí a zámek Ratibořice.
Červen je čas školních výletů. Děti z 1. až 3. ročníku navštívily Moravský kras a zámek
Lysice, 4. a 5. třída si také zajela do Moravského krasu a do planetária v Brně. Šesťáci si
vyšlápli na kolách do okolí Lanškrouna a žáci 7. a 8. třídy strávili dva dny na Berounsku.
Školní družina se vypravila do ZOO na Svatý Kopeček.
Na závěr školního roku jsme uspořádali sportovní utkání se ZŠ Třebařov. Naše děvčata
získala v přehazované a vybíjené 1. místo, chlapci ve fotbale 2. a 3. místo.
V letošním roce jsme s podporou obce opět uspěli s žádostí o dotaci z Pardubického kraje pro
Historicko – turistický kroužek a mohli tak uspořádat poznávací zájezd do Vídně. Navštívili
jsme Schönbrunn, ZOO, centrum města a zábavní park Prater.

V těchto dnech dokončujeme instalaci nové počítačové učebny, kde bude pro účely výuky
k dispozici 16 nových počítačů. Většina tříd je vybavena interaktivními tabulemi a
dataprojektory.
A kam míří po prázdninách naši deváťáci?
Michal Bartoš
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh
Zemědělec – farmář
Antonín Budka
ISŠ Moravská Třebová
Klempíř
Martin Herzog
PSŠ Letohrad
Stavebnictví
Michal Kolísek
SŠUP Ústí nad Orlicí
Grafický design tiskovin
Josef Kristek
SŠ technická Mohelnice
Mechanik - seřizovač
Vojtěch Lešikar
PSŠ Letohrad
Geodézie a katastr nemovitostí
Zdeněk Rája
SŠ technická Mohelnice
Obráběč kovů
Marek Šponiar
SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Kuchař – číšník
Adéla Kropáčková OA Svitavy
Obchodní akademie
Markéta Michalová PSŠ Letohrad
Stavebnictví
Zdeňka Šemberová SŠ sociální péče a služeb Zábřeh Sociální činnost–soc. správní činnost
Jana Šilarová
SŠ polygrafická Olomouc
Reprodukční grafik pro média
Pavlína Šmídková SŠ obchodu a služeb Olomouc
Aranžér
Na Osmileté gymnázium v Lanškrouně byli z pátého ročníku přijati:
Matyáš Grof, Radim Herzog a Tereza Horáková.
Všem přejeme hodně úspěchů ve školním i osobním životě, dobré učitele a prima kamarády.
PhDr. Jana Žáková
Přivezli jsme pohár !
Jak jste se již jistě doslechli, v naší obci funguje 3. rokem kroužek orientálních tanců
s názvem „AMIRA“ (v překladu princezna) pod vedením Katky Bartošíkové. Jsou to malé
slečny z Tatenice a okolí ve věku 7–12 let. Jsou to :
Anetka Smrkalová, Dianka Čápová, Monika Valentová, Radka Hrabalová, Markéta
Knápková, Klára Bartošíková, Eliška Navrátilová, Tereza Hrubčíková a Sára Jednorógová.
Mohli jste se s nimi setkat na různých akcích nejen v naší obci. Se svým nadšením pro tanec
se zúčastnily v sobotu 12.5.2012 taneční soutěže pod názvem Poupata 2012 v Heřmanově
Městci. Soutěžilo celkem 133 tanečních souborů v různých stylech a v různých věkových
kategoriích. Princezny byly zařazeny do kategorie 10-12 let, kde se sice neumístily na prvních
3 místech, ale v konkurenci 36 tanečních skupin získaly pohár a diplom „SYMPAŤÁCI
2012“. Toto ocenění udělalo obrovskou radost nejen mně, ale i všem ostatním. Tímto bych
chtěla poděkovat rodičům za jejich podporu a obětavost. V neposlední řadě děkujeme také
paní Evě Jandové, která nám vždy ochotně zajišťuje dopravu.
Katka Bartošíková
Rozpis akcí TJ Sokol v červenci a srpnu 2012
14. července - Fotbalový turnaj starých gard od 13:00 hodin
14. července - Letní karneval od 21:00 hodin, hudební skupina ATOM ROCK
4. srpna Přípravný zápas fotbalistů MUŽI „A“ od 13:30 hodin
4. srpna Fotbalové utkání „MENŠÍKOVA 11“ x stará garda Tatenice od 16:00 hodin +
doprovodný program pro děti i dospělé
4. srpna Letní karneval od 20:00 hodin, hudební skupina MENFIS
12. srpna začátek mistrovských soutěží v kopané – MUŽI „A“
18. srpna začátek mistrovských soutěží v kopané – MUŽI „B“
Všechny srdečně zvou členové TJ Sokol.

Společenská kronika
Sňatek uzavřeli :
Jarmila Klubrtová (Luková) a Jiří Potužník (Luková)
(16.6.)
Gabriela Hlobilová (Krnov) a Michal Chmela (Nový Malín)
(23.6.)
Lucie Šemberová (Rudoltice) a Miloš Andrlík (Rudoltice)
(23.6.)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
89 let Josef Polách
(6.6.)
86 let
85 let Zdeněk Štětina
(12.8.)
81 let
Přivítali jsme do života:

Luboslav Štodt
(2.7.)
Marie Markytánová (28.8.)

Vojtěcha Smrkala (23.4.)
Kryštofa Knoblicha
(5.5.)

