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Další průběh a plán investičních akcí v obci
Byly dokončeny opravy místních komunikací po stavbě kanalizace s výjimkou jednoho
úseku. Opravu cesty od silnice u bývalé tělocvičny k Šanderům jsme přesunuli na příští rok.
Důvodem je letos provedená výstavba nového veřejného osvětlení v tomto úseku. Je třeba
nechat přes zimu sednout zeminu po výkopech pro kabelové vedení veřejného osvětlení.
Opraven byl také most přes potok před zubním střediskem, který už byl v havarijním stavu.
Do konce roku ještě proběhne oprava vedlejšího mostu přes potok u Polákových.
Pokračuje připojování domácností na novou kanalizaci. Připomínáme, že termín byl stanoven
do konce září 2016. Ze 140 kanalizačních přípojek je nyní napojeno už 115 přípojek.
Současně jsou s majiteli domů a bytů uzavírány nové smlouvy o odvádění odpadních vod. Na
koci měsíce října nebo začátkem listopadu pak dojde k prvnímu odečtu vodoměrů pro výpočet
stočného.
V červenci byla provedena výměna střešní krytiny na hasičské zbrojnici, která byla ve
špatném stavu. Opravu střechy provedla firma R. Purkert, za cenu 94 tis. Kč. V srpnu došlo
k výměně starých dřevěných oken za nová plastová ve staré budově školy. Jednalo se o
celkem 54 oken, včetně vnitřních parapetů, žaluzií, apod. Práce provedla firma Okna Macek a
cena díla je 374 tis. Kč. Na podzim budou pokračovat práce na novém veřejném osvětlení
v uličce pod bývalou kovárnou. Dojde také k opravě střechy – střešní krytiny na zámku.
Počítáme rovněž s opravou – srovnáním a zaštěrkováním některých vedlejších (polních) cest.
Jedná se např. o cestu za hřbitovem k areálu ZOD, aj.
Z projektů, které připravujeme. K projektové dokumentaci na přechod pro chodce u ZŠ a
navazující chodníky v dolní části obce proběhla v září konzultace na SFDI v Praze.
Projektová dokumentace bude doplněna dle požadavků Fondu a do konce roku je třeba vyřídit
stavební povolení. V termínu do 6.1.2017 plánujeme podat žádost o dotaci z programu SFDI
s názvem „Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování
dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace“.
K plánované výstavbě bytového domu. MMR, které poskytovalo a stále poskytuje dotace na
tzv. vstupní byty na r. 2016, vyřadilo z oprávněných žadatelů o dotace obce. Jako důvod byl
uveden možný překryv dotací z IROP z programu Sociální bydlení. Program IROP Sociální
bydlení však výstavbu nových bytů nepodporuje. MMR ani na r. 2017 nepočítá s dotacemi
pro obce. V současné době tedy připravujeme založení společnosti s ručením omezeným,
jejímž vlastníkem bude obec. Tato právnická osoba – společnost s ručením omezeným je
oprávněným žadatelem o dotace z programu MMR na tzv. vstupní byty. Žádost o dotaci na
výstavbu bytového domu na r. 2017 tedy podá tato obcí založená a vlastněná společnost.
starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Organizace školního roku 2016/2017
Podzimní prázdniny: středa 26. 10. 2016 a čtvrtek 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny: od pátku 23. 12. 2016 do pondělí 2. 1. 2017 (vyučování začne v úterý 3. 1. 2017)
Pololetní prázdniny: pátek 3. 1. 2017
Jarní prázdniny: 6. 3. 2017 – 12. 3. 2017

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. 4. 2017 a pátek 14. 4. 2017
Zápis dětí do MŠ: 2. 5. – 4. 5. 2017
Zápis do 1. ročníku ZŠ: 5. 4. 2017
Přijímací zkoušky: s talentovou zkouškou
2. 1. – 15. 1.
s maturitní zkouškou
12. 4. – 28. 4.
ostatní obory vzdělávání
22. 4. – 30. 4.
Počet dětí v MŠ: 46 (dojíždějících 27)
Počet dětí v ZŠ: 122 (dojíždějících 44)

Mgr. Eva Valentová

Sdělení občanům z MÚ Lanškroun
Vážení občané obcí ORP Lanškroun
Vodoprávní úřad tímto sdělením reaguje na dotazy občanů obcí ORP Lanškroun, kteří vodoprávní
úřad žádají o objasnění oznámené kontroly a o názor ve věci využití metody kontroly pitné vody
kolorimetrem zn. Hach-Lange. Dle informací získaných od občanů, měli být dotazující se občané
prostřednictvím telefonního hovoru nebo oznámení vloženým do poštovní schránky informování
o kontrole pitné vody probíhající ve dnech 5. – 30. září 2016, kterou je možné objednat
prostřednictvím telefonního kontaktu. Měření se provádí pomocí přístroje kolorimetr zn. HachLange (metoda Hach-Lange č. 8039). Dotazy občanů také směřovaly ke spojení s Pardubickým
krajem, které je uvedeno v hlavičce oznámení o kontrole pitné vody.
Vodoprávní úřad dále obdržel informaci, že po provedené kontrole pitné vody, při které byla
zjištěna její zhoršená kvalita, jim bylo prezentováno zařízení ke zlepšení kvality pitné vody.
Vodoprávní úřad k dané problematice sděluje následující:
Slovní spojení „…pro Pardubický kraj“, uvedené v oznámení o provedení kontroly pitné vody,
je pouhé místopisné určení, které nelze spojovat s Pardubickým krajem, jako s příslušnou
právnickou osobou. V daném případě se tedy nejedná o kontrolu prováděnou správním orgánem
(Krajským úřadem Pardubického kraje, Krajskou hygienickou stanicí, Městským úřadem
Lanškroun) popřípadě vodárenskou společností, která je odborně způsobilá k odebírání a
vyhodnocení vzorků pitné vody.
Uvedená metoda Hach-Lange č. 8039 slouží pouze pro orientační stanovení dusičnanů v rozsahu
0-30 mg/l, což je pouze jeden parametr, při zjišťování kvality pitné vody jak z vodovodních řadů,
tak ze studní. Pro určení kvality pitné vody, její vhodnosti pro pitné účely a její zdravotní
nezávadnosti je uvedené měření zcela nedostatečné. Pro stanovení kvality vody ve studních, její
vhodnosti pro pitné účely je nutné provést minimálně mikrobiologický rozbor plus dusičnany,
který obsahuje 6 parametrů. V případě zjištění zdravotní nezávadnosti se provádí rozbor vody o
dalších parametrech. Rozbory vody za účelem určení její kvality, její vhodnosti pro pitné účely a
její zdravotní nezávadnosti mohou provádět pouze akreditované laboratoře.
V případě, že již byla u vás provedena oznámená kontrola pitné vody, při níž měla být zjištěna její
zhoršená kvalita a bylo vám nabízeno, respektive prezentováno určité zařízení pro její zlepšení,
vodoprávní úřad upozorňuje, že není zcela vhodným řešením pro odstranění zjištěných
„závad“ v kvalitě pitné vody využití filtračních zařízení, které naopak mohou mít negativní dopad
na kvalitu odebírané a distribuované pitné vody tím, že nekontrolovatelně odstraňují z pitné vody
žádoucí minerály důležité pro fungování lidského těla (např. vápník a hořčík). Dlouhodobým
používáním filtračních zařízení může být pitná voda navíc druhotně bakteriálně znečišťována.
Základní informace ve věci kvality vody:
Vodovod
Odebíráte-li pitnou vodu z veřejného vodovodu, jedná se o vodu, která splňuje kvalitativní kritéria
vody pro pitné účely včetně její zdravotní nezávadnosti a není potřeba ji dodatečně dočišťovat.
Z vodovodních řadů jsou prováděny rozbory distribuované pitné vody, na základě jejichž
výsledků vodárenské společnosti operativně přizpůsobují její úpravu. Máte-li přesto pochyby o
její kvalitě, obraťte se přímo na vodárenskou společnost, popřípadě na vodoprávní úřad nebo
akreditovanou laboratoř.
Studna
Jste-li vlastníkem studny a nemáte povědomí o kvalitě její vody, nebo máte podezření na snížení
její kvality, je vhodné obrátit se na akreditovanou laboratoř, která vám na základě druhu využití

odepírané vody (závlaha zahrady, dopouštění bazénu, pitné účely…) provede rozbor vody včetně
poradenského servisu.
V případě dotazů nebo pochybností využijte kontaktu na vodoprávní úřad: tel. 465 358 295

„Nevzdám nic předem, zkusím všechno“!
Tak znělo motto fotbalového soustředění nejen pro mladší a starší přípravku z klubu TJ Sokol
Tatenice, ale i pro jeho fanoušky a příznivce. Nevzdat nic předem a zkusit všechno je často těžký
úkol pro nás dospěláky, natož pro děti ve věku 7-12 let, kteří se museli poprat nejen
s připraveným programem, ale i s týdenním odloučením od svých rodičů a sourozenců.
Chcete? Prožijte s námi náš příběh.
Zazvoní budík, je 8.8. 2016, nádherné počasí, sluníčko svítí a přišel očekávaný den - doufáme, že
nikdo neonemocněl a budeme na zastávce u školy včas a v plném počtu. Štěstí nám přeje, jsme
všichni. Přijíždí autobus, nasedáme a vydáváme se plni očekávání vstříc novým dobrodružstvím.
První dobrodružství nás potkává hned při příjezdu do Svitav, když vidíme z nádraží odjíždět
autobus, se kterým se máme přesunout do Svojanova. Svojanov, malý městys se známým
hradem, odkud je naplánovaná pěší túra cca 3 km k hotelu OTAKAR v Hamrech, do místa našeho
týdenního pobytu. Po nutné změně plánu, se dostáváme do cíle a tím tak hned první den
naplňujeme společně první část motta: „Nevzdám nic předem“. Pro tuto partu lidí, kteří se
doposud stýkali na trénincích, zápasech nebo při společných hrách, začíná týdenní spolu sžívání
se v prostředí lesů, řeky Křetinky, v kraji protkaném strašidelnými historkami a pověstmi. Po
našem příjezdu ožívají opuštěné chatky, děti vybírají tu správnou postel, vybalují batohy, pro
některé se stává premiérou povlékání postelí. Využíváme krásného počasí k průzkumu studené
řeky - nelze opomenout odvahu těch, kteří si do ledové řeky dokázali i lehnout. Po pořádném
osvěžení je třeba se pořádně zahřát, třeba při fotbale. Proto jsme vlastně tady, a tak si děti dají pod
vedením trenérů zahřívací fotbálek. Energie dětí je neuvěřitelná, jdou do všeho, což vede občas
k tomu, že dělají to, co se nemá. Ale i takové situace trenéři bravurně zvládají. Údolím se line
zvuk píšťalky a hlas trenérů ohlásí: „Jdeme spinkat“. Čtenář může nabýt dojmu, že je to ohlášení
večerky - kterou jsme neměli-, ale mýlí se. Děti musely z jakéhokoli místa v campu dopravit svůj
balón do své chatky. Už jste někdy zkoušeli dopravit balón bez pomocí rukou, do kopce, do
schodů až do postele? Všechny děti prokázaly při této dovednosti svoji rychlost, bojovnost a
velkou trpělivost. A ti kteří si mysleli, že je nikdo nevidí si pomohli rukou - ani dětem se
nevyhnout typické lidské vlastnosti - ale přece jsou to naše děti :-).
Rozcvička v 7:00 hod. ráno, hodit si kostkou, studená voda, roznášení snídaně, sprchování, úklid,
strážce ohně, strážce pořádku, strážce času, strážce spokojených žaludků, to všechno dokázaly
naše děti zvládnout. Máte v tom chaos? Zeptejte se svých dětí, co všechno prožívaly.
Na camp padla noc a tmu nám pomohl zahnat první oheň, u kterého jsem se sesedli, zhodnotili
první den a probrali úkoly, které na nás následující týden čekají. Jedním z nich byla příprava na
velké finále v individuálních fotbalových dovednostech, na které se děti připravovaly vždy
v dopoledních hodinách pod vedením trenérů. Rádi bychom vyzvedli snahu všech dětí, protože i
přes některé nezdary šli s nasazením sobě vlastním do všeho, co jsme pro ně přichystali a tím tak
všichni naplnili druhou část motta“: „Zkusím všechno“. Jak to tak někdy bývá naše plány hatí
dešťové mraky, které s sebou přináší uplakané počasí. Naši náladu jsem si ale nenechali zkazit,
ani déšť nás nezahnal do chatek, ale naopak vyrážíme pěšky na místní hrad Svojanov. Prohlídka
hradu, výstup na věž a posezení v příjemné hospůdce, kterou využíváme nejen k zahřátí, ale i
k doplnění tekutin (vždy odpovídající věku). Došlo samozřejmě i na hranolky a palačinky. Cesta
zpátky byla příjemnější, nejen proto, že už přestalo pršet, ale v campu na nás čekala večeře. Na
začátku se mohl zdát týden nekonečný, ale čas rychle ubíhá a máme tu čtvrtek, tedy den, kdy
vyrážíme do Poličky na domluvené zápasy s místním fotbalovým klubem SK Polička. Jak mladší,
tak starší sehrávají zápasy s nelehkým soupeřem a k naší radosti odcházejí jako vítězové. A jako
takoví si zaslouží ten nejlepší servis, který jsem jim poskytli v podobě extra autobusu, jež odváží
naše malé hvězdy zpátky do Hamrů. Kombinace radosti z výhry, spokojenosti a únavy
vyčarovala tajemné a blahodárné ticho v celém autobuse.
Před sebou máme ještě dva dny, z nichž jeden je vyhrazen pro již zmíněné finále a fotbalové
zápasy. Celý páteční den trávíme v Bystrém, kde děti soutěží o pohár ve dvanácti disciplínách

zaměřených na všestrannost ve fotbalových dovednostech. Dopolední „bitva“ o nejlepší umístění
je odměněna dobrým obědem u místního hoteliéra, kde jsme si pochutnali na výborné polévce a
řízku s bramborem (nic nezbylo, talíře zejí prázdnotou). Až do odpoledních hodin sehráváme
zápasy s místním klubem TJ Sokol Bystré. Zápasy se nenesly v duchu vyhrát nebo prohrát, ale
cílem bylo si zahrát, ukázat, co umíme a vidět, co umí druzí. Náš den v Bystrém končí v pozdních
odpoledních hodinách a protože zde v tuto dobu už nic nejezdí, odvážíme do Hamrů naše malé
hvězdy osobními auty. Oheň hoří a děti netrpělivě čekají na výsledky z velkého finále. Časy jsou
vyhodnoceny, body sečteny a my víme, kdo si odveze z tohoto soustředění svůj pohár. Než
čtenářům prozradíme výsledky finále, je třeba zmínit to, že každý měl svoji disciplínu, která byla
jeho silnou stránkou a se svým umem v ní vynikal. Nejvíce bodů, celkem 172 nasbíral Jaroslav
Knápek ml. a obsadil tak první místo. S počtem 147 bodů ho následoval Jakub Mazal, třetí místo
vybojovala jediná dívka Marie Gildainová s počtem 145 bodů. Čtvrté místo získal Tomáš Gildain
a páté Lukáš Fabiánek.
Náš oheň dohořívá, camp postupně utichá a všichni se ukládají ke spánku, určitě s myšlenkami na
následující den, protože je to den poslední a tudíž den, kdy přijedou ti, po kterých se občas
zastesklo - rodiče. Opouštíme chatky, odnášíme batohy a necháváme za sebou usínat camp u řeky
Křetinky, a vše co jsme zde prožili si odvážíme s sebou.
To vše by nebylo možné bez lidí dobré vůle, kteří přispěli svým zájmem o děti k tomu, že jsem si
mohli společně prožít tento pěkný příběh. Naše veliké díky patří Michalu Pavlíčkovi, Jaroslavu
Knápkovi, Romanu Podlouckému a Andrejce Knápkové za skvěle zvládnuté týdenní fotbalové
soustředění. Děkujeme za pomoc panu starostovi V. Žákovi, který nás podpořil při odvozu věcí a
předsedovi TJ Sokol Tatenice J. Smrkalovi za finanční podporu. Na závěr děkujeme rodičům za
projevenou důvěru, se kterou nám svěřili své děti.
Radka a Vlastislav Mazalovi

Fotbal na hřišti TJ Sokol – podzimní část
24.9. sobota
Tatenice – Rudoltice
14.00 h
ml. žáci
2.10. neděle
Tatenice – Žichlínek
16.00 h
muži
8.10. sobota
Tatenice – Jiskra „A“
9.00 h
ml. žáci
8.10. sobota
Tatenice – Svratouch
16.00 h
dorost
16.10. neděle
Tatenice – D. Dobrouč
15.30 h
muži
22.10. sobota
Tatenice – Jablonné n.O.
15.30 h
dorost
29.10. sobota
Tatenice – Luková
9.00 h
ml. žáci
30.10. neděle
Tatenice – Jiskra „B“
14.30 h
muži
Fotbalový turnaj „Bambiny“ je v sobotu 24.9. a 15.10. od 9 hod. Turnaj starší přípravky je
v sobotu 22.10. od 9 hod.
Společenská kronika
Přivítali jsme do života: Sebastiana Urbana (17.7.)
Tobiáše Pavloviče
(22.8.)
Sebastiana Habigera
(31.8.)
Sňatek uzavřeli:
Marie Plisková (Lanškroun) a Lukáš Málek (Lanškroun)
(11.6.)
Michaela Ruščáková (Lanškroun) a Jan Motl (Žichlínek)
(16.7.)
Radka Krejčová (Lubník) a Jakub Karel (Lubník)
(6.8.)
Jarmila Sahligerová (Lubník) a Daniel Toráč (Hanušovice)
(13.8.)
Blanka Polášková (Rudoltice) a Zdeněk Stránský (Rudoltice)
(27.8.)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
88 let Jaroslav Sobotka
(23.10.)
87 let
85 let Vědunka Zahradníková (22.8.)
85 let
84 let Jarmila Kuběnková (21.10.)
81 let
81 let Libuše Sobotková (24.10.)
75 let
Rozloučili jsme se s:

Vladimírem Čermákem (13.6.)

Zdeněk Havlíček
(13.10.)
Marie Markytánová
(28.8.)
Zdeňka Šubrtová
(20.8.)
Marcela Pokorná (31.10.)
Zdeňkem Havlíčkem (7.9.)

