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Komunitní centrum
I přes zimní období se v současné době stále pracuje na stavbě Komunitního centra. Stavební
práce pokračují podle plánu, dokončení celé stavby bude v dubnu 2019. Zajišťujeme už také
nákup vybavení, které není součástí stavby, např. vybavení kuchyňky, stoly a židle do
kluboven, vybavení kanceláře pro sociálního pracovníka, dětský nábytek do mateřského centra
aj. Co se týká budoucího využití KC, v prostorách podkroví vznikne mateřské centrum pro
setkávání rodičů s dětmi. V přízemí bude vyhrazena kancelář pro sociálního pracovníka, kde se
počítá s poskytováním sociálního poradenství a jiné pomoci ve spolupráci s Charitou Zábřeh.
Dvě menší klubovny budou využívat spolky pro svou činnost a setkávání. Velká klubovna je
určena pro přednášky, besedy, rodinné oslavy, apod.
Plánované investiční akce a projekty v r. 2019
Pro letošní rok máme v plánu mnoho investičních akcí v obci. Některé akce už jsou připraveny
k realizaci a další připravujeme.
Na jaře bude zahájena „Výstavba technické infrastruktury pro 6RD“ v lokalitě vedle
Stoupencových. Jedná se v podstatě o několik souvisejících akcí. Kabelové rozvody nízkého
napětí zajišťuje ČEZ Distribuce a bude je provádět firma K-Energo Lanškroun, Prodloužení
vodovodu a kanalizace bude na základě výběrového řízení dělat firma EKOZIS Zábřeh za cenu
1,6 mil. Kč. Na akci Prodloužení plynovodu pro 6RD nyní probíhá územní řízení.
Další velkou akcí je projekt „Chodníky II. etapa“ na dolním konci, kterou bychom chtěli
zahájit v létě. Stavební řízení vedené na MÚ v Lanškrouně se nám protáhlo. Příčinou byly
podané námitky proti stavbě jednoho majitele chalupy, které jsme nakonec vyřešili dohodou
obce s majitelem. V lednu 2019 bylo konečně vydáno stavební povolení a nyní jsme zahájili
výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Projekt Bytového domu pro 6BJ máme připravený k realizaci, čekáme na výsledek žádosti o
dotaci. Podle informace z MMR probíhá tzv. věcné hodnocení podaných žádostí o dotaci,
kterých je celkem 306. Stavbu bychom chtěli zahájit ještě letos.
Pokračovat budeme také v opravách místních komunikací. V jarních měsících budou zahájeny
práce na opravě dvou úseků místních komunikací v Kátru. První úsek je od Šínových směrem
nahoru k domku A. Prokopové. Druhý úsek je od Kovářových nahoru k Pecháčkovým.
Součástí oprav těchto komunikací je i jejich odvodnění a doplnění veřejného osvětlení.
Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení podala firma M-Silnice M. Třebová ve výši 1,8
mil. Kč.
Letos také dojde na komplexní obnovu starých chodníků ze čtvercových dlaždic ve střední
části obce, kde budou vyměněny obrubníky a položena nová zámková dlažba.
V plánu máme rovněž letos více investovat do obnovy a údržby zámku. V 2.NP budou
komplexně zrekonstruována WC a další prostory, firmou BEHOS M. Třebová. Malířská a
natěračská firma Renoma Lanškroun provede obnovu otvorových prvků (oken, dveří, vrat) a
části fasády (kolem venkovního schodiště a arkádových oken). Dohromady jsou výdaje
vyčísleny na 698 tis. Kč. Na opravu střechy zámku jsme v únoru 2019 podali žádost o dotaci
z Programu rozvoje venkova na MMR, tak zatím počkáme, jak to dopadne.
Z projektů, které teprve připravujeme, se jedná především o „Rekonstrukci hasičské zbrojnice“,
kde zpracováváme projekt na rozšíření prostoru garáží hasičských vozidel, přívěsu za auto a

šaten. Druhým projektem je „Odpočinková zóna (park) u prodejny Konzum. Zde byla
architektem vytvořena studie, kterou jsme společně s ním a členy zastupitelstva projednali a
připomínkovali. Vznikne zde příjemná zelená oáza v centru obce, prostor pro setkávání,
relaxaci, trávení volných chvil. Součásti budou dřevěné lavičky a posezení, v části parku je
počítáno s dětským koutkem (houpačky a dřevěné herní prvky) a s herním místem pro starší
děti. Dále budeme pracovat na dokumentaci k tomuto projektu a zpracování žádosti o dotaci.
starosta
Slovo ředitele Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Vážení občané, přátelé naší školy.
Jak ten čas letí. Na vánoční svátky a oslavu nového roku už si nikdo skoro nevzpomene. Zima
pomalu končí, příroda se probouzí ze zimního spánku a za dveřmi je jaro. Spánek však neplatí
pro naši školu, která neustále žije aktivním životem.
V zimním období, na konci roku a začátkem nového roku se naše děti, žáci a zaměstnanci,
kromě svých pracovních povinností, zúčastnili a uspořádali mnoho kulturních, společenských a
sportovních akcí. Nejen pro sebe, ale i pro širokou veřejnost.
Nově jsme uspořádali společnou vánoční besídku MŠ a ZŠ ve velké tělocvičně, žáci druhého
stupně se zúčastnili lyžařského výcviku v Říčkách, téměř všichni žáci školy si byli zabruslit
v hokejové hale v Lanškrouně, uspořádali jsme pro veřejnost vánoční jarmark, výstavku a
řemeslné dílny, připravujeme semináře a besedy na aktuální témata: finanční gramotnost,
likvidace odpadů, etiketa, bezpečnost, kriminalita … Na duben letošního roku připravujeme
pro rodiče a veřejnost přednášku, která měla velký ohlas v Lanškrouně „Nebezpečí internetu“.
Srdečně Vás všechny zveme!
Ve spolupráci s DDM za žáky dojíždí anglicky mluvící italská lektorka na hodiny konverzace.
Velmi pozitivní informací je, že jsme v roce 2018 dobře hospodařili. Podařilo se nám opět
docílit vyrovnaného rozpočtu s kladným hospodářským výsledkem. Naše škola je zase o
poznání krásnější. Máme vymalované učebny, opravené osvětlení ve třídách, opravené podlahy
… Vybavili jsme školu novými pomůckami, technikou, učebnicemi …
Pro letošní rok zastupitelé schválili rozpočet školy, podobný tomu loňskému. Plánujeme
vybavit zahradu MŠ novými herními prvky a altánem. V ZŠ bychom chtěli instalovat
elektrické osoušeče rukou na WC, obměnit učební pomůcky, počítačovou techniku ….
Úspěšně pokračujeme v čerpání evropských dotací v rámci projektu „Šablony do škol“.
Zakončili jsme úspěšně již třetí monitorovací období a budeme se v srpnu ucházet o další
evropský projekt „Šablony II“. V rámci projektu jsme se vzdělávali, doučovali žáky, sdíleli
zkušenosti s jinými školami, financovali asistenty v MŠ i ZŠ, vybavili školu dalšími učebními
pomůckami…
Toto vše není možné bez vysoké obětavosti a pracovního nasazení pedagogických i
nepedagogických zaměstnanců školy a podpory starosty obce a zastupitelů. Patří jim velké
poděkování, díky nim žije naše škola aktivním životem!
Mgr. Martin Joza, ředitel školy
Ze života mateřské školy
Doslova před chvílí jsme oslavili začátek nového roku 2019 a než se nadějeme, již nám jaro
klepe na vrátka … Je až neuvěřitelné, co všechno děti ve školce za tak krátký čas prožily –
po Vánocích nám krásně nasněžilo, tak jsme uspořádali 5. Zimní olympiádu, kde se předvedla
spousta malých nových sportovních nadějí, dle počtu medailí, diplomů a sladkých cen 
Krátce na to, 10. 1. jsme absolvovali vzdělávací program „Buďme kamarádi“, kde si děti
v rámci muzikoterapie vyzkoušely hned několik druhů bubínků z celého světa. Na konci
programu byla ze všech dětí jedna velká kapela. Po letech k nám opět zavítali 17. 1. manželé
Podolští s naučným programem „O papoušcích“. Děti si prohlédly různé druhy živých
papoušků a seznámily se s problematikou jejich chovu.
O týden později přijelo oblíbené divadélko Jójo s pohádkou „O nezbedných kůzlátkách“, která
se nám moc líbila! Na konci ledna jsme se bohužel museli rozloučit s naší úžasnou asistentkou

paní Terezkou Jelínkovou, protože vypršela lhůta projektu, z kterého byla placena… Byla pro
nás a děti velikým přínosem a za vše jí všichni moc moc děkujeme a přejeme hodně úspěchů
v dalším životě !
21. 2. proběhl velký Školkovský karneval, plný krásných masek, soutěží a tance, který jsme si
moc užili a za rok se těšíme na další! 4. 3. se podíváme do místní Obecní knihovny. Děkujeme
knihovnici a paní učitelce v jedné osobě – paní Ivaně Zatloukalové, že vždy připraví pro děti
zajímavý program z kouzelného světa knih, neboť je velmi důležité pro osobnostní rozvoj, aby
děti co nejvíce četly a věděly, kde lze knihy zapůjčit a jak se k nim správně chovat… 6. 3. si
vyzkoušíme prostorovou představivost s magnetickou stavebnicí Geomag a na 13. 3. jsme
objednali naučný program o zdravé výživě „Zdravá 5“, kde se děti hravou formou naučí co je
dobré pro naše zdraví. 22.3 očekáváme divadélko Jójo tentokrát s pohádkou „Trampoty
čarodějnice Čárymůry“ a 1. 4. se zúčastníme vzdělávacího programu zaměřeného na prevenci
proti šikaně „Tančíme srdcem“. Od 5.4 budeme jezdit na Předplavecký výcvik na bazén ZŠ
Dobrovského do Lanškrouna, děti se již od září moc těší, za poslední roky se jich několik
naučilo plavat a lepší prostředí a hodnější instruktorky si ani neumíme představit! Zároveň je
naší milou povinností poděkovat panu starostovi za slíbený příspěvek na dopravu, rodiče to
jistě moc ocení, je to významná finanční pomoc, děkujeme !
8.4 přijede divadlo Sluníčko s několika pohádkami a dále se již budeme těšit na svátky jara,
vyrobíme velikonoční dekorace a ozdoby a půjdeme na tradiční Velikonoční koledování po
vesnici . Po Velikonocích se zúčastníme naučného programu „Poznej svého pejska“, kde se
děti dozvědí, jak se chovat k volně pobíhajícím psům a vše o potřebách pejsků, které si
případně pořídíme domů…
Na všechna divadla a naučné akce k nám zveme rodiče s dětmi, které do MŠ ještě nechodí a
chtěly by se k nám podívat  a zároveň je srdečně zveme k Zápisu do MŠ pro školní rok 2019
– 2020, který se uskuteční 6. a 7. 5.2019. Veškeré informace o akcích pro děti a také bohatou
fotogalerii naleznete na našich webových stránkách http://ms.tatenice.cz
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Bc. Lída Kovářová
1. stupeň ZŠ
Kamarádi online
Před vánočními svátky se žáci z 1. stupně dozvěděli, jak bezpečně používat internet. Do výuky
jsme zařadili preventivní program Kamarádi online.
Buďme kamarádi
V první polovině ledna se žáci 1. a 2. ročníku zapojili do vzdělávacího programu zaměřeného
na muzikoterapii. Pod vedením zkušené lektorky Aleny Svobodové měli možnost vyzkoušet si
hru na netradiční hudební nástroje a zaposlouchat se do zvuků, jež dokážou i léčit.
Bruslení
Poslední den v prvním pololetí obdrželi žáci 1. stupně zdejší školy kromě vysvědčení též malý
dárek v podobě hodiny strávené na ledu. Vyrazili do Haly B. Modrého Lanškroun a užili si
hrátky na ledu.
Návštěva anglicky mluvící lektorky
Naši školu tento školní rok navštěvuje anglicky mluvící lektorka, která je původem Italka.
Přispívá tak ke zkvalitnění a zpestření výuky anglického jazyka.
Mgr. Radomíra Divíšková, vedoucí učitelka 1. stupně
2. stupeň ZŠ
Po řadě předvánočních a vánočních akcí pro školu i veřejnost, o kterých jsme Vás informovali
v minulém zpravodaji, pokračujeme i v novém kalendářním roce. Osmá třída v rámci volby
povolání navštívila Přehlídku strojírenských firem v Ústí nad Orlicí. Dvacet žáků ze 6. – 9.
ročníku se zúčastnilo týdenního lyžařského výcvikového kurzu v Říčkách. Dívky z 8. a 9. třídy
si zasoutěžily v Lanškrouně v bowlingu, 6. a 7. třída zdokonalovala své bruslařské dovednosti
na zimním stadionu v Lanškrouně. V lednu navštívila naši školu italská studentka, která
vykonává dobrovolnickou službu v DDM Damián v Lanškrouně. Pro žáky školy připravila

prezentaci o Itálii v angličtině. Navštíví nás ještě několikrát a bude s žáky procvičovat
anglickou konverzaci na různá témata.
V polovině února proběhla na druhém stupni již tradiční volba krále a královny školy. Žáci si
připravili bohatý program, různé módní přehlídky a scénky. Královnou školy byla zvolena
Kristýna Faltusová, princeznou Diana Čápová, obě z 9. třídy. Králem školy se stal Tomáš
Gildain ze 7. třídy a princem Jakub Konárek z 9. třídy.
V 8. ročníku byl ve spolupráci s OSPOD a PČR zahájen každoroční projekt Právo pro každého.
Členové Historicko-turistického kroužku navštívili Olomouc a užili si zábavu v aquaparku.
Příští výlet bude do Brna, kde navštíví Technické muzeum, Kapucínskou hrobku a historické
jádro města.
Ve spolupráci s obcí jsme opět podali žádost o dotaci z Pardubického kraje na projekt Poznej
památky našich sousedů. Tentokrát chceme navštívit oblast Solné komory v Rakousku.
Společně s obcí jsme se podíleli na přípravě Dětského karnevalu. S žáky 6. – 9. ročníku ve
výchově ke zdraví pokračujeme v projektu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno HOBIT, který
se týká první pomoci v případě mozkové mrtvice a infarktu myokardu.
Z dalších akcí, které nás čekají, zmíním alespoň Čarodějnice, Legionářský vlak a preventivní
programy ETIKETA, ŠIKANA? NIKDY! a VZPOURA ÚRAZŮM, ve spolupráci s VZP, kdy
naši školu navštíví lidé, kteří v důsledku úrazu zůstali na invalidním vozíku.
Připravujeme také několik exkurzí a školní výlety, na které se žáci vydají v květnu a červnu.
PhDr. Jana Žáková, vedoucí učitelka 2. stupně
Fotbal na hřišti TJ Sokol
24.3.
7.4.
21.4.
28.4.
12.5.
26.5.
9.6.
13.4.
27.4.
18.5.
1.6.
15.6.
27.4.
11.5.
27.4.
11.5.
26.5.
9.6.

KRAJSKÝ PŘEBOR I. B TŘÍDY – MUŽI – JARO 2019
NE 14,30
TATENICE
- Jabl./Orlicí
NE 16,00
TATENICE
- Semanín
NE 16,00
TATENICE
- Žichlínek
NE 16,00
TATENICE
- D.Újezd "B"
NE 16,00
TATENICE
- Opatovec
NE 16,00
TATENICE
- M.Třebová "B"
NE 16,00
TATENICE
- Pomezí
OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDY - MUŽI "B"
SO 16,00
TATENICE "B"
- FK Č.Třebová
SO 16,00
TATENICE "B"
- Žichlínek "B"
SO 16,00
TATENICE "B"
- TJ Tatran Lichkov
SO 10,00
TATENICE "B"
- TJ SOKOL D.Třešňovec
SO 16,00
TATENICE "B"
- SOKOL Boříkovice
MLADŠÍ ŽÁCI
SO 9,00
TATENICE
- TJ Sokol Verměřovice
SO 13,00
TATENICE
- Jabl./Orlicí
STARŠÍ ŽÁCI
SO 12,00
TATENICE
- TJ Luková
SO 16,00
TATENICE
- Jabl./Orlicí
NE 12,30
TATENICE
- TJ Sokol Rudoltice
NE 12,30
TATENICE
- Vraclav/Zámrsk

Společenská kronika
Přivítali jsme do života: Pavla Kyselo
(6.12.)
Martina Poličku
Olivera Pavloviče (28.12.)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
94 let Miroslav Špalek
89 let
87 let Antonie Morávková
87 let
86 let
Miroslav Jílek
82 let
82 let
Josef Sobotka
81 let
70 let
Marie Šanderová

(24.12.)

Jindřiška Štarmannová
Anna Pospíšilová
Karel Sedláček
Blanka Bufková

