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Biologicky rozložitelný odpad (BRO)
Připomínáme, že velkoobjemové kontejnery pro svoz BRO jsou určeny pouze na posekanou
trávu, plevel, listí, dřevěné piliny a odřezky ze stromů a keřů v naštěpkované formě. Do
kontejnerů nepatří větve ze stromů a samozřejmě žádný jiný komunální odpad. BRO je po
naplnění kontejneru odvážen do kompostárny v Lanškrouně.
Modernizace silnice II/368 – průtah Krasíkov
Probíhající stavba, jejímž investorem je Pardubický kraj, začíná v Tatenici na dolní křižovatce
na Hoštejn a končí v Třebařově u křižovatky na Korunu. Jako každá větší stavba i tato přináší
komplikace v dopravě. U autobusové dopravy je třeba počítat do 22. září se zpožděním a od 23.
září se plánují nové objížďkové jízdní řády. Stavba bude dokončena letos v listopadu.
Chodníky 2. etapa a veřejné osvětlení - dolní konec
Na stavbě chodníků na dolním konci probíhají dokončovací práce – asfaltování, terénní úpravy,
montáž oplocení, zábradlí a veřejného osvětlení. Následovat bude geodetické zaměření a
kolaudace stavby. Vzhledem k tomu, že podstatná část chodníku se nachází na pozemcích
Pardubického kraje, bude také nutné vyřídit majetkoprávní vypořádání a převod vlastnictví
pozemků z Pardubického kraje na obec.
Zahájení stavby bytového domu
V srpnu bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby bytového domu pro sociální
bydlení. Ze šesti uchazečů byla vybrána firma BEHOS CZ s.r.o. z Moravské Třebové s nejnižší
nabídkovou cenou 13,02 mil. Kč. Dotace z IROP bude činit 9,03 mil. Kč. Práce už byly
zahájeny, v současné době probíhají zemní práce a zakládání stavby. Celková doba realizace
stavby bude 12 měsíců.
Opravy na zámku
V létě byla na zámku ve 2.NP dokončena rekonstrukce WC a umýváren a obnova otvorových
prvků (oken, dveří, vrat) a části fasády (kolem venkovního schodiště a arkádových oken).
S pomocí zaměstnanců obce pokračujeme v opravách dalších prostor, např. bývalé herny a
chodeb (nátěry, malování, aj.). Do konce roku ještě plánujeme kompletně zrekonstruovat
prostory bývalé restaurace a kuchyňky. Tyto práce bude provádět firma BEHOS CZ.
Myslivna na Mlýně – oprava spolkové místnosti
Na Myslivně budou pokračovat práce na rekonstrukci vnitřních prostor i letos. Bude např.
dokončena obnova kuchyně včetně vybavení. Na opravy jsme získali dotaci z Pardubického
kraje ve výši 60 tis. Kč. Mnoho práce při rekonstrukci si také myslivci provádějí svépomocí.
Komunitní centrum - provoz
V komunitním centru se pravidelně schází klub seniorů. Také maminky s dětmi navštěvují
mateřské centrum každou středu dopoledne. V plánu máme i další akce. V říjnu se zde
uskuteční seminář, jehož program organizuje Charita Zábřeh – viz pozvánka dále. Další
aktivitou, kterou společně připravujeme, bude sběr nepotřebného šatstva, obuvi a hraček.
Termín upřesníme.

Restaurování kříže „u Huberta“
Kamenný kříž s ukřižovaným Kristem je kulturní památkou a pochází z r. 1832. Je to jeden
z posledních křížů, který ještě nebyl restaurován. Při restaurování dojde jak k obnově
podstavce, tak i k vytvoření nového kříže z pískovce. Restaurování bude provádět akad. sochař
a restaurátor Mgr. Filip Novotný z Prahy. Náklady na restaurování činí 158 tis. Kč. Na
restaurování kříže se nám podařilo získat dotaci z Pardubického kraje z programu Drobná
architektura Lanškrounska ve výši 74 tis. Kč. Práce budou dokončeny do poloviny příštího
roku.
Zásahové obleky pro hasiče
S využitím dotace budou také zakoupeny nové zásahové obleky pro hasiče. Jedná se o
speciální vícevrstvé obleky. Celková cena za sedm kusů obleků je 77 tis. Kč, dotace
z Pardubického kraje činí 54 tis. Kč.
Posezení s cimbálovkou, letní kino – poděkování za spolupráci
O letních prázdninách proběhly dvě kulturní akce na hřišti TJ. Návštěvnost byla velká, přestože
nám při letním kině zapršelo. Poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů a Tělovýchovné
jednotě Sokol za pomoc s přípravou a spolupráci při zajištění akcí. Na příští rok pro Vás
připravujeme větší kulturní akci s bohatým programem a vystoupením hudebních kapel – Letní
slavnost 25. 7. 2020. Už teď vymýšlíme program a vybíráme účinkující.
Vladimír Žák, starosta
Základní škola a Mateřská škola Tatenice
Slovo ředitele školy
Máme tu konec léta a začíná nám nový školní rok 2019/2020. Školní rok, kdy se škola
připravuje na nové financování, které by mělo začít od ledna 2020. V této souvislosti dochází
ke změně organizační struktury školy a dalším změnám. Mgr. Radomíra Divíšková byla
jmenována zástupkyní školy pro ZŠ, na školu nastoupily dvě nové učitelky, Mgr. Jitka Jansová
na první stupeň a Mgr. Renata Paďourová. Ta bude působit na druhém stupni s aprobací
anglický jazyk, biologie a tělocvik. Částečně jako náhrada za Mgr. Petra Vitáska, který z naší
školy v červnu odešel. Do základní školy i mateřské školy přišly také dvě nové asistentky.
Naše škola nezahálela ani o letních prázdninách. Na zahradě mateřské školy máme nový
zahradní altán a nové herní prvky pro děti (houpačky, pískoviště, kolotoč…). Školu jsme
vybavili novými osoušeči rukou na toaletách a v jídelně, byla zakryta nakládací rampa u
kuchyně. Vyměnili jsme dva bojlery v kuchyni, opravili některé radiátory… Celá škola i
školka prošla generálním úklidem.
Nezaháleli ani učitelé, kteří v srpnu absolvovali školení bezpečnosti práce, školení
osobnostního rozvoje „Týmová dílna učitelů“ v Libchavách a školení ICT.
Za to vše patří díky vedení obce a školy, všem zaměstnancům a sdružení MAS a MAP
Lanškrounsko. Jsme připraveni úspěšně zahájit nový školní rok 2019/2020!
Mgr. Martin Joza
1. stupeň ZŠ
Slavnostní zahájení školního roku 2019-2020 se uskutečnilo 2. září. Naši školu v tomto roce
navštěvuje 117 žáků, do 1. ročníku nastoupilo 15 dětí. Do školní družiny je zapsáno 30 dětí
(kapacita je 30).
Na naší škole nově působí paní učitelky Mgr. Jitka Jansová (třídní učitelka 3. ročníku) a Mgr.
Renata Paďourová (vyučuje anglický jazyk, přírodopis a tělesnou výchovu). V 5. ročníku je
zřízena pozice asistenta pedagoga, kterou zastává Bc. Halyna Marešová.
Žáci mají i v tomto školním roce možnost navštěvovat zájmové kroužky. Nabídka je
následující:
Klub šikovných dětí, Výtvarné hrátky, Angličtina hrou, Sborový zpěv, Hra na kytaru, Hra na
zobcovou flétnu, Historicko-turistický kroužek
Mgr. Radomíra Divíšková

2. stupeň ZŠ
Poslední týdny školního roku jsme už netrpělivě vyhlíželi prázdniny, ale užili jsme si ještě řadu
akcí. V květnu proběhlo tradiční fotografování žáků. Nejlepší řešitelé Pythagoriády z 5. a 8.
ročníku prověřili své znalosti v okresním kole. Úspěšně nás reprezentovalo také družstvo 8.
třídy v soutěži Právo pro každého. V 9. ročníku proběhl seminář Finanční gramotnost. Žáci 8. a
9. ročníku navštívili Legiovlak v Lanškrouně, projekt k dějinám 1. světové války. Několik žáků
ze 7. a 8. ročníku se zúčastnilo projektu Pardubického kraje TECHNOhrátky na SOU Králíky.
Poslední besedou o Velké Británii jsme se rozloučili s italskou dobrovolnicí Corou, která
několikrát navštívila naše žáky v hodinách anglického jazyka. Pro žáky 2. stupně jsme zajistili
preventivní program Dezinformace, manipulace a fake news.
V květnu a červnu jsme vyrazili na oblíbené školní výlety. Žáci 5., 6. a 7. ročníku si užili den
v zábavním parku Mirákulum Milovice. Osmý ročník poznával Mikulov a jeho okolí a
deváťáci se zúčastnili vodáckého výletu v jižních Čechách. Většina žáků 2. stupně, díky dotaci
Obce Tatenice, vyjela v rámci dlouhodobého projektu Poznej památky našich sousedů na
jednodenní poznávací zájezd do Rakouska do oblasti Solné komory.
V posledním týdnu jsme sportovali, věnovali se turistice a hrám. A už tu bylo vysvědčení,
slavnostní rozloučení s deváťáky a předání štafety budoucím prvňáčkům.
Všichni žáci devátého ročníku byli úspěšní při přijímacích zkouškách a přijímacím řízení a po
prázdninách nastoupili na tyto školy:
Čápová Diana - Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu Choceň, Obchodní akademie
Dušková Lucie – SOŠ a SOU Lanškroun, Kadeřnice
Dvořák Luděk – SOŠ Šumperk, Ekologie a životní prostředí
Faltusová Barbora – SOŠ a SOU Lanškroun, Knihařka
Faltusová Kristýna – SZŠ Ústí nad Orlicí, Praktická sestra
Jurečková Aneta – SŠ podnikání Vysoké Mýto, Ekonomika a podnikání
Klubrtová Tereza – ISŠ Moravská Třebová, Sociální činnost
Konárek Jakub – SOŠ a SOU Lanškroun, Nástrojař
Kuttich František – PSŠ Letohrad, Nástrojař
Novotný Vilém – SOŠ a SOU Lanškroun, Mechanik elektrotechnik
Pokorná Romana – ISŠ Moravská Třebová, Sociální činnost
Prokopová Adéla – SOŠ a SOU Lanškroun, Kadeřnice
Prokopová Irena – Gymnázium Žamberk, Gymnázium
Skalický Roman – SŠ sociální péče a služeb Zábřeh, Zemědělec – farmář
Wetterová Kateřina – ISŠ Moravská Třebová, Kuchař – číšník
Formánek Tomáš – SOU Praha Jarov, Kominík
Přejeme jim mnoho úspěchů. Úspěšný školní rok a hodně hezkých zážitků přejeme také všem
našim žákům.
PhDr. Jana Žáková

Představení projektu Charity Zábřeh - Podpora pečujících osob
Dovolte nám, abychom Vám představili náš projekt, díky kterému máme
možnost nabídnout pomoc rodinám, ve kterých pečujete o vaše blízké.
Na základě dlouhodobých zkušeností, které máme s poskytováním
pečovatelské, osobní asistence, odlehčovací nebo ošetřovatelské služby víme, že téměř
polovina pečovatelů se cítí nepřipravených na náročné situace, které mohou při péči o
blízkého vzniknout (v souvislosti s onemocněním pečovatele, zhoršení zdravotního stavu
pečovaného…).
Chtěli bychom tak

 umožnit pečujícím lépe a rychleji zvládnout náročné chvíle jak v úvodní fázi péče, tak
v jejím průběhu
 pomoci předejít fyzickému i psychickému vyčerpání pečovatelů
 poskytnou pomoc a podporu při kombinaci péče se zaměstnáním
 zvýšit sebevědomí a sebedůvěru pečujících osob
Nabízíme
 zaškolení v péči
 podporu odborníků v otázkách péče, výživy, rehabilitace, komunikace, psychické
kondice
 předvedení a možnost vyzkoušení různých zdravotnických a kompenzačních pomůcek
 rady ohledně zajištění financí na péči
 duchovní podporu, možnost promluvit si, popovídat
Bližší informace a kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel. 736 509 449,
E-mail: pecovatelska@charitazabreh.cz, fb.me/pecuj
V obci Tatenice proběhne informační setkání s pracovníky Charity Zábřeh
13. 11. 2019 v 16:00 hod. v Komunitním centru Tatenice.
Fotbal na hřišti TJ Sokol – podzimní část
14.9. SO 16.00 Tatenice B – Luková
15.9. NE 13.00 Tatenice – Luková st. žáci
21.9. SO 16.00 Tatenice A – Proseč
22.9. NE 9.00 Tatenice–Jablonné ml. žáci
25.9. ST 17.00 Tatenice – Rudoltice st. žáci
28.9. SO 13.00 Tatenice – Řetová st. žáci
28.9. SO 15.30 Tatenice B – Kunvald
29.9. NE 15.30 Tatenice A – Rosice n.L.
5.10. SO 9.00 Tatenice – Jehnědí ml. žáci
6.10. NE 15.30 Tatenice A – Vysoké Mýto
12.10. SO 9.00 Tatenice – D. Čermná ml. žáci 13.10. NE 15.00 Tatenice A – Libišany
19.10. SO 15.00 Tatenice B – Boříkovice
26.10. SO 9.00 Tatenice–Semanín ml. žáci
26.10. SO 13.00 Tatenice – Jablonné st. žáci
27.10. NE 14.00 Tatenice A – Přelouč
3.11. NE 14.00 Tatenice B – D. Třešňovec
Fotbalový turnaj mladší přípravky bude v sobotu 14.9. a 6.10. a 27.10. vždy od 9 hod.
Srdečně zveme všechny fanoušky tatenického fotbalu!
Společenská kronika
Přivítali jsme do života: Štěpánku Bartošovou (14.6.) Eduarda Duška (27.8.)
Vojtěcha Slaníka (31.7.)
Sňatek uzavřeli:
Hana Valentová (M. Třebová) a Petr Čížek (M. Třebová)
(1.6.)
Zuzana Kropáčková (Tatenice) a Jakub Urban (Tatenice)
(22.6.)
Ivana Bílá (Třebařov) a Antonín Buchtel (Třebařov)
(13.7.)
Ludmila Poláková (Tatenice) a Jiří Dubec (Děrné)
(17.8.)
Dana Gildainová (Tatenice) a Martin Štěpánek (Tatenice)
(24.8.)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
93 let Luboslav Štodt
88 let
88 let Vědunka Zahradníková
87 let
84 let Libuše Sobotková
81 let
81 let Libuše Svobodová
75 let
75 let Jaroslav Elner
75 let
70 let Štefan Honiš
70 let
70 let Oldřich Thun
70 let
Rozloučili jsme se s: Mikulášem Gildainem (15.5.)
Karlem Dolejšem (19.6.)

Marie Markytánová
Jarmila Kuběnková
Miroslav Budina
Věra Kesselgruberová
Miroslava Hamříková
Štefan Tököly
Ladislav Dvorský
Zdeňkou Šubrtovou

(1.6.)

