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Svoz velkoobjemového odpadu
Kontejner pro svoz velkoobjemového odpadu bude přistaven jako obvykle od pátku 3. května
(odpoledne) do neděle 5. května 2019 u hasičské zbrojnice. Velkoobjemový odpad (nábytek,
lino, matrace, koberce, sanitární keramika, aj.) do kontejneru, pokud možno, porovnejte, aby
byl prostor kontejneru využit co nejlépe. Kontejner není určen pro stavební odpad, biologický
odpad, železný šrot ani nebezpečný odpad.
Hospodaření v obecních lesích
Naše obec je vlastníkem a hospodaří na 74 hektarech lesa. V letošním roce zpracováváme nový
lesní hospodářský plán, který schvaluje krajský úřad a který je zpracováván vždy na období
deseti let (decenium). Odborným lesním hospodářem je ing. Roman Bureš z Lanškrouna.
Těžbu a přibližování dřeva nám smluvně zajišťuje Zdeněk Eliáš z Krasíkova. Ostatní práce
jako úklid po těžbě, sázení stromků, vyžínání, prořezávku, přípravu a odvoz palivového dřeva,
apod., dělají zaměstnanci obce. Starosta také zajišťuje prodej kulatiny (nejčastěji do Ždírce nad
Doubravou) a palivového dřeva. V posledních letech provádíme pouze nutnou těžbu stromů
napadených kůrovcem nebo kalamitní těžbu po vichřicích. I tak se však jedná o poměrně velké
množství, např. v r. 2018 to bylo 325 m3 kulatiny a 120 m3 palivového dřeva. V letošním roce
ještě stále zpracováváme dřevo po březnové vichřici a k tomu se stále více přidává další dřevo
napadené kůrovcem. V tomto týdnu zaměstnanci obce v lese začali s výsadbou 4,5 tis. nových
stromků.
Průběh a plán investičních akcí v obci v r. 2019
Komunitní centrum je stavebně dokončeno. V současné době vybavujeme místnosti nábytkem
a dalšími zařizovacími předměty. Jednáme také s Charitou Zábřeh o nabídce jejich služeb
pro Komunitní centrum. Pro občany připravujeme prohlídku nového Komunitního centra – viz.
pozvánka. Pravidelná činnost KC bude zahájena od června 2019.
V Kátru probíhají práce na opravě dvou úseků místních komunikací. Zároveň s opravami cest
už máme v těchto místech připraveno doplnění a prodloužení veřejného osvětlení, na kterém se
podíleli zaměstnanci obce. Práce budou dokončeny koncem května, kdy bude položen nový
asfaltový povrch. Na akci jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 110 tis. Kč.
Ve střední části obce obnovujeme staré chodníky ze čtvercových dlaždic, které už byly silně
poškozené, znesnadňovaly chůzi i jejich údržbu. Práce provádí f. EKOZIS Zábřeh, cena prací
je 1,706 mil. Kč, termín dokončení je červen 2019.
V dubnu byla zahájena „Výstavba technické infrastruktury pro 6RD“ v lokalitě vedle
Stoupencových. V současné době se pracuje na prodloužení vodovodu a kanalizace. Nová
kanalizační stoka vede i přes soukromé pozemky p. Kutticha a manželů Bilyiových a je
napojena do stávajícího kanalizačního řadu u pošty. Práce budou nyní pokračovat na
prodloužení vodovodu. V květnu pak začne firma K-Energo Lanškroun montáž kabelových
rozvodů nízkého napětí včetně veřejného osvětlení pro připojení lokality RD.
Na zámku v 2.NP začaly práce na komplexní rekonstrukci WC a umýváren. Stavební práce
provádí firma BEHOS M. Třebová. V místnostech budou zhotoveny nové rozvody vody,
kanalizace a elektroinstalace, vyměněna sanitární keramika, svítidla, ohřívače vody, dveře a
provedeny nové dlažby a obklady.
Malířská a natěračská firma Renoma Lanškroun bude na zámku provádět od poloviny května

obnovu otvorových prvků (oken, dveří, vrat) a části fasády (kolem venkovního schodiště a
arkádových oken). Cena těchto prací je 266 tis. Kč. Na tuto akci jsme získali dotaci z programu
Podpora památkové péče v Pardubickém kraji ve výši 150 tis. Kč.
V dubnu bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby „Chodníky 2. etapa“.
Nejvýhodnější cenovou nabídku podala f. EKOZIS Zábřeh ve výši 3,859 mil. Kč. Termín
realizace bude od června do srpna 2019. Nový chodník bude začínat od křižovatky u p. Vařílka
a končit u bývalého dolního obchodu. Součástí stavby je i dešťová kanalizace, přeložka
plynovodu a úprava propustku. V součinnosti s touto stavbou plánujeme v tomto úseku i
montáž nového veřejného osvětlení.
V letošním roce také chceme zahájit stavbu Bytového domu se šesti bytovými jednotkami pro
sociální bydlení. V květnu započne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaná cena
stavby je 14,16 mil. Kč (bude upřesněna po výběrovém řízení). Stavbu bychom chtěli zahájit
letos v září a dokončit v srpnu r. 2020. Na stavbu bytového domu už máme schválenou dotaci
z EU z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 9,13 mil. Kč.
Z projektů, na které nyní připravujeme projektovou dokumentaci, připomenu rekonstrukci
hasičské zbrojnice, odpočinkovou zónu (park) u Konzumu a rekonstrukci školního hřiště u ZŠ.
Mgr. Vladimír Žák, starosta obce
Základní škola a Mateřská škola Tatenice
Úvodní slovo ředitele školy
Jaro je již v rozpuku, léto je již na dosah a to je pro školu znamení, že se nezadržitelně blíží
konec školního roku. Nastává čas finiše, čas klasifikace, ale také čas výletů, exkurzí a
kulturních a sportovních akcí, kterých má naše škola bezpočet.
Jarní měsíce se také nesou ve znamení zápisů do základní i mateřské školy.
Jinými slovy se nám do školy a školky přijdou předvést a ukázat co umí děti nastupující do
školky a předškoláci nastupující do základní školy. Zápis do základní školy proběhl 3. dubna,
zápis do mateřské školy je naplánován na 6. a 7. května. Moc se na nové děti a žáky těšíme a
doufáme, že se jim u nás bude líbit !
Blíží se nám také čas rozloučení s budoucími absolventy naší základní školy, žáky 9. ročníku.
Ti mají ještě před sebou, kromě úspěšného zakončení studia, poslední společný výlet.
Tentokrát vyrazí na lodě na řeku Vltavu a do Českého Krumlova.
Nezbývá než absolventům, ale také všem žákům a pedagogům popřát hodně štěstí a mnoho
studijních a pracovních úspěchů.
Mgr. Martin JOZA, ředitel školy
Ze života mateřské školy
Jaro už je v plném proudu a my ve školce si ho užíváme velmi pestře. Od začátku školního
roku máme jednu akci za druhou a ani teď tomu není jinak. 😊 Hned na začátku jara jsme
s předškoláky byli vítat nové občánky naší vesnice. Připravili jsme si pro ně básničky a
písničky, aby to přivítání do života bylo veselé. 😊
Od dubna jsme obě třídy začaly každý pátek jezdit na předplavecký výcvik do Lanškrouna na
bazén ZŠ Dobrovského. Hrátky ve vodě i pod vodou děti moc baví a každý týden se již těší na
další plavání. Máme za sebou už 3 lekce a 7 lekcí nás ještě čeká. 😊
V pondělí 8.4. nás navštívilo maňáskové divadlo „Sluníčko“ z Prostějova, které nám zahrálo tři
pohádky („Hrnečku vař“, „Zlatá rybka“ a „Smolíček pacholíček“). Trošku jiné divadlo, než
jsme zvyklí, ale dětem se to líbilo. 😊
Nastal čas svátků jara a my měli plné ruce práce s přípravami na ně. Děti se seznámily
s tradicemi Velikonoc. Vyrobily si spousta překrásných velikonočních dekorací, obarvily si
vajíčka a sázely osení. Až bylo vše hotové, tak jsme chodili s pomlázkami po vesnici na
velikonoční koledu. 😊 Měsíc duben zakončíme čarodějnickým rejem v převlekách, kdy si
zasoutěžíme, začarujeme, zatancujeme a co nás čeká ještě do konce školního roku? 😉
Ve dnech 6.5. a 7.5. Vás srdečně zveme k Zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020. Během
zápisu u nás proběhne i „Den otevřených dveří“ s doprovodným programem. Přijďte se za

námi podívat a přihlásit své ratolesti. 😊 Informace o naší mateřské škole a fotografie z akcí
naleznete na webových stránkách www.ms.tatenice.cz a nově i na Facebooku (Základní škola a
Mateřská škola Tatenice).
Druhou květnovou neděli, tedy 12.5. vystoupíme s 2.třídou MŠ na zámku u příležitosti oslav
„Dne matek“. 1.třída MŠ bude mít svoji besídku ke „Dni rodiny“ ve čtvrtek 16.5. v MŠ.
Dále nás ještě čeká 20.5. naučný program „Poznej svého pejska“, 23.5. fotografování v MŠ,
30.5 tradiční divadlo Jójo s pohádkou „Sarka a Farka“, výlety obou tříd, vojenský program na
hřišti, oslavy MDD (Mezinárodní den dětí), předávání štafety předškolákům a mnoho jiných
akcí. 😊 Na naše akce zveme i maminky s dětmi, které ještě nedocházejí do naší MŠ. Přijďte
se za námi podívat, pobavit, přiučit se něčemu novému na naších akcích. 😉
Kateřina Květenská DiS.
ZŠ 1. stupeň
Zápis do 1. třídy
O tom, že je zápis do první třídy slavnostní událostí pro rodiče i děti, jsme se mohli na naší
škole přesvědčit odpoledne 3. dubna. Paní učitelky vedly s dětmi hravou formou rozhovor a
zjišťovaly, zda jsou budoucí žáci na školu připraveni. Děti přednášely básničku nebo zpívaly
písničku, malovaly postavu, určovaly barvy, tvary a posloupnost děje a zavazovaly tkaničku u
boty. Předškoláci zadané úkoly bravurně zvládali. Na památku si každý odnášel malý dárek.
Do 1. třídy bylo přijato 14 dětí a dvěma byl udělen odklad školní docházky. Na budoucí
školáky už se moc těšíme.
Projekt Skutečně zdravá škola
První jarní den se na naší škole uskutečnilo setkání s koordinátorkou projektu Skutečně zdravá
škola, do něhož jsme se hned poté zaregistrovali. Jedná se o program, který napomáhá zlepšit
kvalitu školního stravování, a tím i zdraví dětí a celé společnosti. Umožňuje žákům porozumět
vztahům mezi jídlem, které jí a světem, ve kterém žijí. Více informací se dozvíte na webových
stránkách www.skutecnezdravaskola.cz.
Mgr. Radka Divíšková, vedoucí učitelka 1. stupně
ZŠ 2. stupeň
Také v jarním období jsme pro žáky 1. a 2. stupně připravili řadu různých akcí.
Z preventivních a vzdělávacích programů to byly například velice zajímavý projekt VZP
VZPoura úrazům, I MATTER aneb pohybem proti šikaně, Etiketa a školní řád. V květnu a
červnu nás ještě čeká program Dezinformace, manipulace a fake news a žáky 9. ročníku
dvouhodinový projekt s odborníkem Finanční gramotnost. Celá škola se zúčastní v rámci
POKOS ukázky vojenské historické techniky a besedy. V 8. ročníku proběhlo školní kolo
soutěže Právo pro každého, která je dlouhodobým projektem OSVZ MÚ Lanškroun a Policie
ČR. V květnu vítězné školní družstvo změří své síly se žáky okolních škol v Lanškrouně.
Chlapci z 8. ročníku se zúčastnili projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje na PSŠ
v Letohradě. Mezi osmi týmy vybojovali jak v praktické, tak ve vědomostní soutěži krásné 3.
místo. Několik žáků 7. a 8. ročníku se zapojilo do 1. projektového dne na SOŠ a SOU
Lanškroun. Žáci 9. ročníku, kteří se hlásí na maturitní obory, se 12. a 15. dubna zapotili u
jednotných přijímacích zkoušek. Výsledky přijímacího řízení ještě neznáme u všech žáků,
proto se o jejich úspěších dozvíte v příštím Zpravodaji. Na konci května navštíví žáci 8. a 9.
ročníku Legiovlak, který tentokrát zavítá i do Lanškrouna. Žáci 9. třídy si v červnu, v projektu
Deváťáci učí prvňáky, vyzkouší učit své mladší spolužáky.
Pro rodiče a učitele jsme zajistili přednášku odborníka na téma Nebezpečí internetu pro Vaše
děti. Mrzí nás nízká účast rodičů.
Ve spolupráci s TJ Sokol a Obcí Tatenice tradičně připravujeme Pálení čarodějnic a oslavu
Dne matek.
15. května čeká žáky celé školy každoroční fotografování a pak už jsou zde dlouho očekávané
školní výlety. 1. až 4. třída navštíví Pevnost poznání v Olomouci, 5., 6. a 7. třída pojedou na
společný jednodenní výlet do zábavního parku Mirakulum Milovice, žáci 8. třídy se vydají na
dvoudenní výlet na Pálavu a 9. třída se zúčastní třídenního vodáckého kurzu v jižních Čechách.

Se členy Historicko-turistického kroužku jsme se na jaře podívali do Brna, kde jsme navštívili
Technické muzeum, Kapucínskou hrobku a historické centrum města. Další výlet nás zavedl do
náchodského zámku a města Náchod. V květnu navštívíme ZOO v Olomouci.
Díky štědré dotaci Obce Tatenice a ZŠ a MŠ Tatenice můžeme i letos pokračovat
v několikaletém projektu Poznej památky našich sousedů. Na konci června s žáky 2. stupně
navštívíme oblast rakouské Solné komory - solné doly Hallein se středověkou vesnicí, okolí
jezera Wolfgangsee a Bad Ischl s návštěvou císařské vily a dále okolí jezera Traunsee a
Gmunden.
PhDr. Jana Žáková, vedoucí učitelka 2. stupně
Projektový den na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Lanškrouně
Žáci naší školy (3 žáci 7. roč. a 5 žáků 8. roč.) se 28. března 2019 zúčastnili „1. projektového
dne“, který byl zaměřen na programování microbitů. Součástí projektového dne byla i
prezentace SOŠ a SOU Lanškroun. Žáci zde byli poutavou formou seznámeni s HW BBC
micro:bit - mikropočítač pro výuku programování a prostřednictvím počítače a programového
prostředí vytvářeli jednoduché programové kódy.
Na naší škole se věnujeme výuce informatiky a základů programování robotických stavebnic
Lego WeDo 2. Někteří z žáků proto již měli alespoň minimální zkušenosti s elektronickými
prvky stavebnic včetně principu jejich programování. Díky tomuto projektovému dni tak mohli
navázat na základy programování a rozšířit si své obzory v oblasti elektrotechniky a IT.
Žákům se obsahová náplň projektového dne velice líbila, aktivně se zapojili do práce a
vyměňovali si své dojmy a zkušenosti s ostatními spolužáky i žáky ZŠ Výprachtice.
Žáci projevili zájem v účasti na dalším setkání a chtěli by se podobné aktivitě a činnostem
věnovat i v budoucnu. Někteří žáci projevili zájem o budoucí studium na této škole.
Z pohledu pedagogů bychom chtěli organizátorům SOŠ a SOU Lanškroun poděkovat za
skvělou organizaci a inspirativní práci v oblasti IT.
Mgr. Petr Vitásek, Ing. Jan Skalický
Pozvánka na Den matek
Obecní úřad a Základní a Mateřská škola zve všechny maminky, babičky, prababičky, tetičky
na tradiční oslavu svátku matek, která se koná v neděli 12. května od 14 hodin na zámku. Těšit
se můžete na program, který pro Vás připravily děti ze ZŠ a staršího oddělení MŠ se svými
učitelkami.
Den otevřených dveří v Komunitním centru
Srdečně zveme všechny občany k prohlídce nově vybudovaného Komunitního centra.
Prohlídka proběhne v pátek 17. května od 15 do 17 hodin.
Floriánův pochod
SDH Tatenice Vás zve na tradiční Floriánův pochod s pohádkovým lesem v sobotu 18. května.
Registrace a start pochodu je od 8:30 hod u hasičské zbrojnice.
Kulturní program pro seniory
Obecní úřad ve spolupráci s Klubem důchodců pořádá pro seniory hudebně zábavný pořad
s JUDr. Ivo Jahelkou v klubovně Komunitního centra v sobotu 25. května 2019 od 15. hodin.
Společenská kronika
Přivítali jsme do života: Theodora Sedláčka
(20.3.)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
80 let Vlasta Dušková
84 let Vilém Suchomel
75 let Miroslav Kesselgruber
70 let Stanislav Kolomazník
70 let
Marie Šebestová
70 let
Josef Polák
70 let
Alena Poláchová
Rozloučili jsme se s: Ladislavem Parolkem
Annou Ficnarovou
Anežkou Čápovou (29.3.)

(20.3.)

