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Stavba kanalizace a ČOV
Stavba probíhá s menším zpožděním prací, přibližně o 2 týdny způsobené především kolizemi
se stávajícími inž. sítěmi. Zhotovitel nedávno posílil stavební kapacity a práce nyní pokračují
podle upraveného a schváleného harmonogramu. Na stavbě pracuje v současné době dvacet
pracovních čet; v Třebařově dvanáct, v Krasíkově tři a v Tatenici pět, z toho jedna na ČOV.
Na Koruně je už kanalizace hotova. Stavba ČOV probíhá podle plánu. Ke konci července
bylo dokončeno celkově 63% objemu prací na kanalizačních stokách. Proběhlo několik
jednání se zástupci Pardubického kraje a Správy a údržby silnic ohledně plánované
„Modernizace silnice II/368 Tatenice-Krasíkov-Třebařov“. Termín však zatím není určen.
Vzhledem k tomu, že také stále není známé finální řešení oprav vrchních vrstev silnice po
kanalizaci, které bude požadovat Správa a údržba silnic, dojde k prodloužení termínu
dokončení stavby kanalizace do konce října 2015. Realizace domovních přípojek a připojení
na kanalizaci bude možné, až bude v provozu nová ČOV. Zahájení provozu ČOV je v plánu
od listopadu 2015. V této době také dojde k odstavení staré ČOV a napojení stávající
kanalizace z horní části naší obce na novou ČOV. Současně bude v Třebařově připojena na
kanalizaci ZŠ a MŠ Třebařov. Majitelé domů se pak budou moci připojovat na kanalizaci
postupně až do konce září 2016. Pro dodávku trub na kanalizační přípojky Svazek kanalizace
nyní zahajuje výběrové řízení na dodavatele.
Stavba Modernizace silnice II/315 Tatenice – hranice Pardubického kraje
Byly dokončeny práce na zpevnění břehu Mor. Sázavy a na pokládce asfaltových vrstev
komunikace. Probíhají dokončovací práce na osazení betonových odvodňovacích žlabů a
zřízení zemních krajnic. Pokračují práce na modernizaci propustků a na zřízení
hospodářských sjezdů. Na žádost obce bude nově zřízen i přístup k pomníku u Rusa. Provádí
se práce na sanaci skalních masívů. Dále probíhají práce na úpravě (dláždění) koryta pod
mostem přes Mor. Sázavu. Před dokončením je také most v blízkosti železnice, kde se
provádí oprava spodní stavby (přibetonávka pilířů a opěr, osazení ložisek), zhotovují se
železobetonové římsy mostu a bude osazeno nové zábradlí. Před dokončením je také náhradní
výsadba zeleně (stromů a keřů). Vzhledem k nutnosti úpravy projektu a vzniklým vícepracím
na novém mostě u železnice požádal zhotovitel Pardubický kraj o prodloužení termínu
dokončení a prodloužení uzavírky silnice. Celá stavba tak bude dokončena 4. září 2015.
Výstavba technické infrastruktury pro rodinné domy a bytový dům
Výstavba byla zahájena v červnu. Jedná se o stavbu kanalizace a vodovodu včetně přípojek a
komunikace pro následnou výstavbu čtyř rodinných domů a bytového domu se šesti byty.
Stavbu provádí firma EKOZIS Zábřeh, která ve výběrovém řízení na zhotovitele podala
nejvýhodnější cenovou nabídku. Cena díla je 2,13 mil. Kč a je rozložena do dvou let.
Komunikace se budou dělat až příští rok. V červenci byly zhotoveny firmou K-energo
kabelové rozvody nízkého napětí. S pracovníky obce jsme zároveň uložili kabelové rozvody
pro veřejné osvětlení. Do konce září ještě firma LBtech Litomyšl vybuduje plynovod a
plynovodní přípojky. Na technickou infrastrukturu jsme získali dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 500 tis. Kč. Do konce roku chceme mít hotovou projektovou

dokumentaci a stavební povolení na výstavbu bytového domu, abychom mohli začátkem r.
2016 požádat o dotaci na tzv. vstupní byty.
Stavební úpravy myslivny Na Mlýně
Pro výměnu oken a vstupních dveří byla ze tří nabídek dodavatelů vybrána firma SULKO
Zábřeh. Tyto práce jsou hotové, cena díla je 137 tis. Kč. Myslivecké sdružení formou brigády
zajistilo malování a úklid vnitřních prostor. V září pak bude pokračovat oprava venkovních
prostor myslivny. Tady podala nejvýhodnější nabídku a byla vybrána firma BROMACH
Lanškroun s nabídkovou cenou 323 tis. Kč. Na stavební úpravy myslivny jsme získali dotaci
z Pardubického kraje z Programu obnovy venkova ve výši 150 tis. Kč.
Odlehčovací koryto u silnice na Strážnou
Z tzv. Plánu společných zařízení, který vznikl v rámci komplexních pozemkových úprav před
třemi lety, je v současné době realizováno první z protipovodňových opatření. Jedná se o
stavbu odlehčovacího koryta, které bude svádět a vsakovat povrchové vody vzniklé
z intenzivních srážek. To by mělo zabránit tzv. bleskovým záplavám spojeným s erozí
zemědělské půdy, které v minulosti působily škody zejména majitelům rodinných domů v této
lokalitě. Stavbu provádí firma STRABAG, která uspěla ve výběrovém řízení na zhotovitele.
Stavba je zcela financována ze státních prostředků, její cena je 2,62 mil. Kč a bude dokončena
letos v říjnu.
Výstavba veřejného osvětlení
Zaměstnanci obce mimo jiného pracují na budování nového veřejného osvětlení. V horní části
obce byla doplněna tři svítidla v ulici od Hlávkových, směrem k silnici. V dolní části obce se
pracuje podle projektové dokumentace na první větvi nového osvětlení. Přípojný bod je veden
až z rozvaděče od Herzogových a bude namontováno celkem pět svítidel v ulici od
Berkových k Polákovým.
Hledání nového zdroje vody pro obec
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, která je provozovatelem vodovodu
v naší obci, v současné době využívá pro zásobování vodou vrtanou studnu T-3, která se
nachází v blízkosti koupaliště. Na tomto vrtu však dochází k postupnému nárůstu koncentrace
dusičnanů, které atakují mezní hodnotu vyhlášky, kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou vodu, tj. 50 mg NO3/l. Z toho důvodu byl vypracován projekt průzkumných
hydrogeologických prací, který ověří možnost získání nového zdroje podzemní vody. Na
základě výsledků hydrogeologického průzkumu, který už proběhl v dubnu a květnu 2015 byla
navržena realizace průzkumného vrtu T-4. Tento vrt bude v blízkosti současného vrtu T-3,
bude však podstatně hlubší cca 120 m. Zaměřením vrtu na zachycení hlubší zvodně se
očekává získání zdroje vody o vydatnosti min. 2 l/s. Jakost vody by měla vykazovat nízkou
koncentraci dusičnanů s tím, že se připouští vyšší koncentrace železa v míře upravitelné na
jakost pitné vody. Pokud budou výsledky průzkumu příznivé, bude možné zpracovat projekt
úpravy průzkumného vrtu na vodní dílo a začít ho pak využívat. V případě, že průzkumné
práce nebudou příznivé, bude vrt odborně zlikvidován. Pro doplnění ještě uvedu, že předchozí
vrtané studny měly buď nízkou vydatnost (T-1) nebo nevyhovující jakost vody (T-2).
starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Organizace školního roku 2015/2016
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 bude zahájeno v úterý 1. září 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna
2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.

Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 22. února do 28. února 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
Zápis do 1. ročníku ZŠ je stanoven na středu 20. ledna 2016.
Zápis do MŠ bude probíhat od 16. května do 18. května 2016.
Vycházející žáci
Žáci 9. ročníku byli přijati na tyto školy:
Černý
František
SŠ železniční, technická a služeb Šumperk, Elektrikář silnoproud
Effenberger Martin
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh, Zemědělec - farmář
Finger
Adam
SOŠ a SOU Lanškroun, Nástrojař
Kotouček Jan
SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, Mechanik opravář motorových vozidel
Kropáček Vojtěch
SOŠ a SOU Lanškroun, Elektromechanik pro zařízení a stroje
Šembera
Miroslav
SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, Mechanik opravář motorových vozidel
Škaroupka Petr
OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, OA daně a finance
Tareš
Ondřej
SOŠ a SOU Lanškroun, Nástrojař
Knápková Markéta
SŠ zahradnická a technická Litomyšl, Zahradnictví - floristika
Slaninová Lucie
SOŠ pro administrativu EU Praha 9, Provoz diplomatických služeb
Součková Andrea
Gymnázium Lanškroun, Gymnázium
Valentová Monika
SZŠ Ústí nad Orlicí, Zdravotnický asistent
5.ročník:
Horák
Vojtěch
Gymnázium Lanškroun, Osmileté gymnázium
Všem přejeme v dalším studiu hodně úspěchů.

Mgr. Eva Valentová

Tisková zpráva z regionu
Sdružení obcí Orlicko a svazek obcí Lanškrounsko snížily svým členům náklady na energie
meziročně o téměř 2 miliony korun
Sdružení obcí Orlicko a svazek obcí Lanškrounsko , kteří od roku 2012 společně nakupují pro
své členské obce energie na Českomoravské komoditní burze Kladno, pořídily elektřinu a
zemní plyn na příští rok s meziroční úsporou 1 a tři čtvrtě milionu korun.
„Jedná se o jednu z největších úspor za čtyřleté období nákupů. Poptávali jsme dodávku
téměř 23 tisíc megawatthodin (MWh) zemního plynu a 12 tisíc MWh elektřiny na rok 2016. U
zemního plynu jsme dosáhli úspory přes 1 a čtvrt milionu a u silové elektřiny téměř půl
milionu korun,“ uvedl předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala.
Největší pokles byl zaznamenán u zemního plynu v režimu velkoodběr, kde se cena
meziročně sníží o 9 procent na 620 Kč za MWh. Zemní plyn v maloodběru zlevní o 8 procent,
stejně jako silová elektřina v hladině vysokého napětí. Elektřina v nízkém napětí meziročně
klesne o 4,5 procenta.
Do společného nákupu Orlicka se letos zapojila města Lanškroun, Jablonné nad Orlicí,
Letohrad, Žamberk a Králíky, městys Dolní Čermná a obce Albrechtice, Čenkovice, Červená
Voda, Dlouhoňovice, Dolní Morava, Dolní Třešňovec, Helvíkovice, Kameničná, Krasíkov,
Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lubník, Lukavice, Luková, Mladkov, Mistrovice,
Nekoř, Pastviny, Písečná, Tatenice, Těchonín, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Výprachtice,
Záchlumí a Žichlínek.
TJ Sokol Tatenice
V letní přestávce proběhl turnaj st. gardy, za účasti 4 mužstev – Tatenice, Třebařov, Rybník,
Klobouky u Brna. Ve finále zvítězily Klobouky nad domácím mužstvem 1:0

1.srpna se uskutečnil po loňském nultém ročníku první ročník Tatenického trháku v časovce
do vrchu. Účastnilo se 55 startujících.
Do nové sezóny budeme vstupovat s dalším mužstvem – dorost. Aktuálně bude hrát
mistrovské soutěže 5 mužstev: muži, dorost, starší žáci, starší přípravka, mladší přípravka

Pozvánka na LETNÍ SLAVNOST
Obecní úřad Vás srdečně zve na LETNÍ SLAVNOST, která se uskuteční v sobotu 22.
srpna 2015 od 14 hod. na nádvoří zámku.
Program:
14-20 koncert dechovky ZDOUNEČANKA – dechovky + moderní písničky
mezi přestávkami 2x vystoupení taneční skupiny BRUSINKY
20-24 hudební seskupení ze Strážnice
Výstavka fotografií před rekonstrukcí zámečku.
Vstupné 50 Kč
Občerstvení zajištěno, stánek s ledovou tříští a medovinou.
23.8.
29.8.
30.8.
12.9.
13.9.
13.9.
26.9.
27.9.
4.10.
11.10.
17.10.
18.10.
25.10.
28.10.
31.10.
1.11.

neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
středa
sobota
neděle

Fotbal na hřišti TJ Sokol – podzimní část
Tatenice – Těchonín
16.00 h
Tatenice – Rudoltice
17.00 h
Tatenice – Žichlínek
16.00 h
Tatenice – Sloupnice/Jehnědí
17.00 h
Tatenice – Dolní Újezd
10.00 h
Tatenice – FC Jiskra 2008 B
16.00 h
Tatenice – Proseč
16.30 h
Tatenice – Rybník
16.00 h
Tatenice – FC Jiskra 2008
10.00 h
Tatenice – Brandýs n. O.
16.00 h
Tatenice – Polička B/Sebranice
15.30 h
Tatenice – Rudoltice
10.00 h
Tatenice – Boříkovice
14.30 h
Tatenice – Mistrovice
14.30 h
Tatenice – Vraclav/Zámrsk
14.00 h
Tatenice – Vraclav/Zámrsk
10.00 h

muži
dorost
muži
dorost
st. žáci
muži
dorost
muži
st. žáci
muži
dorost
st. žáci
muži
muži
dorost
st. žáci

Společenská kronika
Sňatek uzavřeli:
Edita Opluštilová (Smržice) a Radek Šubrt (Lubník)
Andrea Borovcová (Cotkytle) a Martin Kristek (Cotkytle)
Irena Hložková (Tatenice) a Milan Grmela (Tatenice)
Miloslava Češková (Krasíkov) a Miloš Stráník (Krasíkov)
Andrea Karpíšková (Žichlínek) a Michal Jentschke (Výprachtice)
Denisa Žáková (Tatenice) a Amilcare Sada (Milano)
Petra Valentová (Tatenice) a Miroslav Kuře (Žichlínek)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
87 let Marie Knápková
(27.9.)
87 let
86 let Zdeněk Havlíček
(13.10.)
84 let
84 let Vědunka Zahradníková (22.8.)
83 let
80 let Zdeňka Šubrtová
(20.8.)
80 let
75 let Amálie Zatloukalová (21.9.)
Rozloučili jsme se s:

Jiřím Bartošíkem

(20.7.)

(9.5.)
(30.5.)
(20.6.)
(4.7.)
(18.7.)
(25.7.)
(8.8.)

Jaroslav Sobotka
(23.10.)
Marie Markytánová
(28.8.)
Jarmila Kuběnková (21.10.)
Libuše Sobotková
(24.10.)

