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Průběh a plán investičních akcí v obci
Byly dokončeny opravy místních komunikací, a to úsek od bývalé tělocvičny k Šanderům,
asfaltový povrch mostu přes potok u Polákových a cesta kolem areálu ZOD. Z plánovaných
oprav zbývá prodloužení cesty nad Glocarovými ke stavebním parcelám včetně prodloužení
dešťové kanalizace, kterou budeme dělat v září. Pokračují práce na rekonstrukci polních cest a
zasakovacího průlehu. Práce na polní cestě přes potok Tatenička musely být v úseku křížení
cesty s potokem přerušeny do doby, než krajský úřad na základě podnětu, který obdržel, vyřídí
a povolí stavební práce z důvodu možného výskytu chráněného živočicha – raka říčního.
Rozhodnutí o povolení bylo 2. srpna vydáno a práce tak budou moci pokračovat i v tomto
úseku. Dále se bude pracovat na stavbě propustků, příkopů a krajnic vedle cest, dopravním
značení a výsadbě stromů a keřů. Termín dokončení polních cest je listopad 2017 a
doprovodné výsadby květen 2018.
V srpnu budou zahájeny práce na výstavbě přechodu pro chodce u ZŠ a navazující 1. etapě
nových chodníků v dolní části obce. Souběžně s touto akcí plánujeme s pracovníky obce
budovat nové veřejné osvětlení. Tato první etapa chodníků končí u Bednářových naproti
zubnímu zdravotnímu středisku. Po vyřešení zpevněné plochy v úseku kolem domku, kde
bydlela paní Krejčová, bude možné zahájit přípravu 2. etapy od pana Vařílka až k bývalému
dolnímu obchodu. Na 1. etapu jsme uspěli se žádostí o dotaci z programu na Opatření
zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Z celkových nákladů stavby 2,42 mil. Kč je výše dotace 85 % z tzv. uznatelných nákladů.
Přesná výše dotace bude SFDI teprve stanovena, mělo by jednat o částku cca 1,89 mil. Kč.
Začala také oprava bytového domu Záložna. Vše je komplikovanější vzhledem k památkové
ochraně domu. Bylo např. nutné nejprve nechat zpracovat odborný posudek s vlhkostním
průzkumem a návrhem sanace zdiva. Na základě tohoto posudku vydal odbor památkové péče
tzv. závazné stanovisko, které popisuje řešení dodatečné hydroizolace a sanace objektu proti
vlhkosti. Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel, kterým je firma Milan Skopal z Rudy nad
Moravou s cenou díla 2,15 mil. Kč. Na akci jsme získali dotaci z Programu obnovy památek a
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje celkem ve výši 310 tis. Kč. Z ministerstva
kultury bychom ještě měli na tuto akci obdržet 200 tis. Kč na základě doporučení, které vydalo
Město Lanškroun jako obec s rozšířenou působností.
V základní škole došlo během prázdnin k výměně radiátorů za nové v celé starší budově, dále
k opravě podlah v některých třídách a také byly vymalovány chodby, schodiště, šatny a další
prostory. Celkové výdaje za tyto práce dosáhly 500 tis. Kč. V září také plánujeme po mnoha
letech vymalovat obřadní síň na zámku.
Z Operačního programu životního prostředí jsme získali dotaci na projekt „Ekologická obec“.
Jedná se o pořízení kolového nakladače a velkoobjemových kontejnerů na BRO (biologicky
rozložitelný odpad). Rozpočet projektu je 1,74 mil. Kč, dotace je 85 % způsobilých výdajů tj.
1,48 mil. Kč. Přesné částky budou Ministerstvem životního prostředí stanoveny po výběrovém
řízení na dodavatele příslušné techniky a zařízení.
Na podzim plánujeme restaurování další drobné památky, kterou je pískovcový kříž z r. 1850
v polích (za kravínem u cesty příčnice). Cena restaurování je 110 tis. Kč, schválená dotace přes

DSO Lanškrounsko je 72 tis. Kč, spoluúčast obce bude 28 tis. Kč. Restaurátor, kterým je Mgr.
Filip Novotný, uhradí obci 10 tis. Kč za technickou pomoc (montáž, demontáž lešení apod.).
Z projektů, které připravujeme.
S výstavbou bytového domu čekáme na vyhlášení výzvy k podání žádostí o dotaci z IROP
(Integrovaný regionální operační program) z programu Sociální bydlení, která by měla být
vyhlášena v listopadu 2017. Ve stadiu příprav, kde zatím není rozhodnuto, máme projekt tzv.
Komunitního centra. Jednalo by se o stavební úpravy v přední části bývalé budovy dílen ZOD,
kde byly kanceláře, výdejna jídel a prodejna potravin. Tady jsme původně plánovali něco jako
dům služeb nebo prostory pro drobnou výrobu a také zázemí pro spolkovou činnost (pro
seniory, sportovce, rodiče s dětmi). Dotace na tzv. brownfieldy, kdy bylo možné žádat na
rekonstrukce opuštěných nevyužívaných výrobních nebo zemědělských budov pro nové
podnikání, živnosti nebo služby se však už využít nedají (jsou nyní určeny např. pro malé a
střední podniky, strukturálně postižené kraje apod.). Proto bychom nyní rádi využili možnosti
podat žádost o dotaci na tzv. komunitní centra a ve volných prostorách bychom vybudovali
zázemí pro spolky a nějaké další sociální služby komunitního centra. Prostory budovy pro
stavební úpravy jsou hodně "vybydlené", např. všechny rozvody, snad až na elektroinstalaci, by
se navrhovaly nově, a to včetně přípojek. Také by se muselo kompletně předělat dispoziční
uspořádání místností. Chtěli bychom na Komunitní centrum žádat o dotaci z IROP přes MAS
(místní akční skupina) Lanškrounsko ještě letos na podzim. Nejprve je však třeba zpracovat
tzv. studii proveditelnosti, dále projektovou dokumentaci, vyřídit stavební povolení apod.
Poděkování místním spolkům a sponzorům slavnosti „750 let obce Tatenice“
Obecní slavnost konanou 22.7.2017 na fotbalovém hřišti nám pomohly zorganizovat místní
spolky – myslivecké sdružení, sbor dobrovolných hasičů, tělovýchovná jednota Sokol a také
ženy, které upekly ve školní jídelně koláče. Akci dále finančně podpořily:
EKOZIS spol. s.r.o. Zábřeh
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek
KONZUM obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj
Děkujeme za pomoc a podporu naší významné kulturní akce, Vladimír Žák starosta
Nejvýznamnější změny, které přináší novela stavebního zákona
Novelu stavebního zákona podepsal prezident dne 14.7.2017. Účinná bude od 1.1.2018.
Cílem tohoto článku nebude přinést vyčerpávající přehled všech změn, které novela stavebního
zákona přinese, ale poukážu pouze na ty z nich, které se týkají nás drobných stavebníků. Zda
tyto změny povedou k deklarovanému cíli v podobě urychlení a zjednodušení povolovacích
procesů, se samozřejmě ukáže až v praxi.
1. Zjednodušení změn územně plánovací dokumentace
Novela zavádí zjednodušený postup při pořizování změn územně plánovací dokumentace,
který se použije v případech, kdy návrh změny neobsahuje varianty řešení. Zjednodušení
spočívá v tom, že odpadá fáze společného jednání s dotčenými orgány a u změn územního
plánu rovněž fáze projednání zadání. Nově bude zkrácený proces zahrnovat rozhodnutí
zastupitelstva obce nebo kraje o pořízení, následně bude zpracován návrh územně plánovací
dokumentace pro veřejné projednání s dotčenými orgány i veřejností, která bude mít možnost
podat námitky a připomínky, a poté dojde ke schválení změny územně plánovací dokumentace.
2. Územní a stavební řízení – zjednodušené postupy
Za účelem zjednodušení a urychlení výstavby novela používá dva mechanismy. Jednak
rozšiřuje okruh záměrů, pro které lze využít zjednodušené postupy (tedy územní souhlas a

ohlášení), na stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci bez ohledu na jejich výměru, skleníky,
bazény apod.
Druhým nástrojem je sloučení jednotlivých povolovacích procesů do jednoho řízení. Novela
upravuje tři nové typy integrovaných postupů
-

Územní řízení spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí
Společné územní a stavební řízení
Společné územní a stavební řízení spojené s EIA

3. Změna okruhu účastníků řízení – vyloučení spolků
Nově spolky, jejichž předmětem činnosti je ochrana přírody a krajiny, se mohou na základě
ustanovení účastnit jen řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, nikoliv tedy řízení
upraveného ve stavebním zákoně.
4. Užívání staveb
Novela rovněž poměrně výrazně mění proces schválení užíván staveb. V současnosti totiž platí,
že po dokončení stavby může stavebník většinu staveb užívat na základě oznámení stavebnímu
úřadu nebo kolaudačního souhlasu.
Po novele užívání stavby na základě oznámení stavebnímu úřadu odpadá. Stavby, které bylo
v současnosti možné začít užívat po oznámení stavebnímu úřadu, tak bude moci nově
stavebník začít užívat bez jakéhokoliv povolení. Naproti tomu u staveb, k jejichž užívání je
nyní potřeba kolaudační souhlas, zůstává proces kolaudace zachován.
Eva Tulisová, stavební úřad
Klub důchodců Tatenice
Klub důchodců Tatenice existuje a pracuje již mnoho let. Jednou ze zakládajících členů byla
paní Zdeňka Šubrtová, která klub vedla až do června roku 2016, kdy svolala mimořádnou
schůzku ohledně volby nového předsedy klubu důchodců. Na nového předsedu byly navrženy
paní Ludmila Kunčarová a Stanislava Plocová. Proběhla tajná volba a novou předsedkyní byla
zvolena Stanislava Plocová. Paní Šubrtová předala svoji funkci, seznam členů a klíče od ZŠ,
kde se dosud pravidelně scházíme každý první čtvrtek v měsíci. Každý člen od ní obdržel dárek
na památku, vlastnoručně vyrobený krásný přívěsek na klíče.
Schůzek se začalo zúčastňovat několik nových členů. V současné době evidujeme 20 členů.
Schůzky jsou příjemné a těšíme se na ně. Společně oslavujeme jednotlivé narozeniny, rádi si
zazpíváme a popovídáme o všem, co se kolem nás děje. Občas vyvíjíme i různé aktivity, jako
například výrobu velikonočních, vánočních a jiných dekorací, zúčastňujeme se zábavných a
kulturních akcí. Můžeme říct, že se nenudíme. Jediným nedostatkem je malý prostor pro naše
schůzky. V knihovně ZŠ je pouze 14 míst k sezení. Vždy musíme hledat další židle, abychom
se mohli všichni posadit, ale máme přislíbeno, že od září letošního roku bychom se mohli
scházet ve větších prostorách ZŠ. Velkou radost nám udělal pan starosta, když oznámil, že se v
prostorách budovy bývalého ZOD plánuje vybudování prostor jako klubovny se zázemím
(šatna, kuchyňka, WC), kterou budou moci využívat kterékoliv složky z naší obce. Víme, že to
bude nějakou dobu trvat, ale pak už bychom se nemuseli bát přijímat další členy nebo zvát
kolegy z okolních vesnic. Protože je přes prázdniny škola zavřená, scházíme se na místním
hřišti. Na minulou schůzku jsme pozvali členy KD z Lubníka, abychom jim oplatili naši
návštěvu u nich. Přijelo jich 18 a přestože se přehnala docela silná letní bouřka, setkání bylo
úžasné, velmi družné a příjemné. Také jsme pozvali předsedkyni KD Krasíkov paní Anežku
Jeřábkovou, se kterou jsme se dohodli, že bychom rádi pořádali společné výlety. Také s
ostatními členy KD Krasíkov bychom se rádi setkávali, proto také potřebujeme větší prostory.
Věříme, že se nám budou dařit společná setkání. Hlavně, abychom byli zdraví a stále aktivní.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za vstřícnost ze strany obecního úřadu a také vedení ZŠ.
Stanislava Plocová

Uzavření ordinace dětské lékařky
Dětská lékařka MUDr. Milada Kadlecová oznamuje uzavření dětské ordinace v Tatenici ze
zdravotních důvodů, a to minimálně do konce letošního roku. MUDr. Kadlecová bude dále
ordinovat v pracovní dny od 8 do 10 hod. pouze v ordinaci ve Starém Městě. Praktický
obvodní lékař MUDr. Vlastimil Rajbl může převzít část mladých pacientů, avšak pouze ty,
kteří dosáhli 14 let věku.
Fotbal na hřišti TJ Sokol – podzimní část
30.8.
2.9.
10.9.
10.9.
16.9.
24.9.
24.9.
7.10.
8.10.
8.10.
22.10.
22.10.
28.10.
5.11.
5.11.
11.11.
11.11.

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

Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice
Tatenice

– Borová
– Jablonné n.O.
– Luková
– M. Třebová „B“
– Žichlínek
– Rudoltice
– Opatovec
– FC Jiskra 2008
– FC Jiskra 2008 „A“
– FC Jiskra 2008
– Č. Heřmanice
– Jablonné n.O.
– Vraclav
– Řetová/Sloupnice
– Řetová
– Dlouhoňovice
– Dolní Újezd

17.00 h
17.00 h
13.30 h
16.00 h
16.00 h
13.30 h
16.00 h
15.30 h
13.00 h
15.30 h
12.30 h
15.00 h
14.00 h
11.00 h
13.30 h
10.00 h
13.30 h

dorost
dorost
ml. žáci
muži
dorost
ml. žáci
muži
dorost
ml. žáci
muži
ml. žáci
muži
dorost
ml. žáci
muži
ml. žáci
dorost

Fotbalový turnaj mladší přípravky bude v sobotu 9.9. a 7.10. od 9 hod. Turnaj starší přípravky
bude v sobotu 16.9. a 14.10. od 9 hod.
Společenská kronika
Přivítali jsme do života: Dominika Urbana

(18.7.)

Sňatek uzavřeli:
Veronika Sokolová (Rudoltice) a Roman Kyselo (Rudoltice)
Jana Barbořáková (Tatenice) a Zdeněk Souček (Tatenice)
Jana Mažáriová (Třebařov) a Miroslav Hlubinka (Třebařov)
Zuzana Filipová (Dlouhomilov) a Radek Šula (Štíty)
Alice Korgerová (Bohuslavice) a Stanislav Vítek (Postřelmov)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
88 let Zdeněk Havlíček
(13.10.)
85 let
82 let Libuše Sobotková (24.10.)
81 let
70 let Jana Krumlová (22.10.)
70 let
70 let Jaroslav Vranka (15.10.)
Rozloučili jsme se s:

Jaroslavem Sobotkou (28.6.)

(1.7.)
(1.7.)
(7.7.)
(22.7.)
(19.8.)

Jarmila Kuběnková (21.10.)
Zdeňka Šubrtová (20.8.)
Ludmila Kunčarová (25.10.)

