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Změny v odpadovém hospodářství
Realizace projektu Ekologická obec byla dokončena nákupem techniky, o které jsem už informoval
v minulém čísle zpravodaje. V obci jsme zatím umístili jeden velkoobjemový kontejner u bývalých
dílen, postupně přidáme další dva na dolní a horní konec obce. Do kontejneru na biologicky rozložitelný
odpad (BRO) je možné ukládat pouze posekanou trávu, listí, piliny, plevel a zbytky ze zpracování ovoce
a zeleniny. Ne však větve, vzhledem k tomu, že bioodpad bude odvážen do kompostárny v Lanškrouně.
Další změnou je uzavření úložiště stavebního odpadu a přebytečné zeminy u vlakového nádraží, které už
není možné pro tyto účely využívat. Při likvidaci např. stavebního odpadu nebo zeminy je třeba předat
odpad oprávněné osobě, v našem regionu zajišťují tyto služby např. Technické služby Lanškroun.
Letní slavnost, kino – poděkování za spolupráci
Letos o prázdninách bylo ideální počasí na letní venkovní akce. Mohli jsme si tak užít jak letní slavnost
s cimbálovkou 28. července, tak letní kino 4. srpna. Obě akce se velmi vydařily a návštěvnost byla
vysoká. Chtěl bych poděkovat za přípravu a spolupráci zaměstnancům obce, Sboru dobrovolných
hasičů, Tělovýchovné jednotě Sokol, členům zastupitelstva a členům kulturního výboru, zejména
Stanislavě Plocové a Kateřině Šubrtové. Rádi bychom podobné akce zopakovali i v příštím roce.
Restaurování kříže u silnice II/315 na Lubník
V srpnu jsme zahájili práce na restaurování kamenného kříže u silnice směrem na Lubník. Pískovcový
kříž s ukřižovaným Kristem je kulturní památkou a pochází z r. 1793. Jeho stav byl velmi špatný, byl
nekompletní a silně degradovaný povětrnostními vlivy. Nejzávažnějším poškozením je odlomení ramen
kříže včetně rukou Krista. Restaurování provádí akad. sochař a restaurátor Mgr. Filip Novotný z Prahy.
Celkové náklady na restaurování činí 185 tis. Kč. Na restaurování kříže se nám podařilo získat dotaci
z Pardubického kraje z programu Drobná architektura Lanškrounska, prostřednictvím DSO
Lanškrounsko ve výši 95 tis. Kč. Podíl naší obce tak bude ve výši 90 tis. Kč. Práce budou dokončeny do
konce října.
Myslivna – oprava zasedací místnosti
Na Myslivně byla rekonstruována místnost vedle kuchyně, která už byla v nevyhovujícím stavu.
Stavební práce zahrnovaly opravu podlah, stěn, vodoinstalace a elektroinstalace. Pořízen byl i nový
nábytek. Na akci byla získána dotace z Pardubického kraje ve výši 50 tis. Kč. Mnoho práce při
rekonstrukci si také myslivci provedli svépomocí.
Nové vybavení pro JSDH Tatenice
Ve spolupráci s místními hasiči naše obec realizuje projekt s názvem „Vybavení pro JSDH Tatenice“.
Cílem projektu je zvýšení technické vybavenosti JSDH obce Tatenice zakoupením vybavení pro řešení
mimořádných událostí vzniklých v důsledku nadprůměrných sněhových přívalů, silné námrazy,
větrných orkánů a smrště a rizik sucha. Konkrétně se jedná o zakoupení soupravy pro odstranění
spadlých stromů, ponorného čerpadla, osvětlovací soupravy, mobilní elektrocentrály a velkokapacitního
stanu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím MAS
Lanškrounsko a dotace činí celých 95 %.
Úprava okolí Záložny
U bytového domu Záložna zaměstnanci naší obce dokončili montáž pěti zahradních domků, které budou
sloužit nájemníkům bytů a které nahradily původní chátrající dřevěné kůlny. Zároveň probíhá oprava
původního betonového oplocení a ještě letos plánujeme udělat nové oplocení ze západní strany domu.

Odbahnění rybníka nad koupalištěm
Letošní velké sucho postihlo i koupaliště a horní rybník, které téměř úplně vyschly. V těchto dnech jsme
proto zajistili odbahnění rybníka nad koupalištěm, který bude po napuštění sloužit jako retenční nádrž se
zásobou vody pro regulaci množství vody v koupališti.
Zahájení stavby Komunitního centra
Začátkem září byly zahájeny práce na výstavbě Komunitního centra, kterou provádí firma BEHOS CZ
s.r.o. z Moravské Třebové. Jedná se o poměrně rozsáhlou rekonstrukci budovy bývalých dílen ZOD,
kde vznikne zázemí pro sociální služby občanům a činnost místních spolků. Rekonstrukce zahrnuje i
opravu střechy a podkroví nad Komunitním centrem. Na webových stránkách obce je k nahlédnutí nové
dispoziční uspořádání přízemí, kde vznikne Komunitní centrum. Budou tady celkem dvě klubovny pro
spolkovou činnost a jedna velká klubovna s možností širšího využití (rodinné oslavy, hostiny apod.).
Dále tu vznikne kancelář pro sociální služby a zázemí pro klubovny (kuchyňka, toalety, sklad). Termín
dokončení a předání stavby je stanoven do konce dubna 2019.
starosta
Základní škola a Mateřská škola Tatenice
Úvodní slovo ředitele školy
Dne 3. září 2018 jsme na naší škole a školce úspěšně zahájili nový školní rok 2018/2019. Celkem
nastoupilo 117 žáků do základní školy a 42 dětí do mateřské školy. Ačkoliv nám odešel silný devátý
ročník a nastoupilo pouze 9 prvňáčků, do Tatenice se přistěhovalo několik dětí školou povinných, takže
jsme nakonec mohli přivítat ve škole o jednoho žáka více než v loňském roce. Ve školce pouze o jedno
dítě méně.
Žáci se mohli těšit na nově vymalované třídy, družinu, opravené osvětlení v některých třídách a nové
podlahy. Školu máme opět o něco krásnější! Poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří se celé
léto pilně snažili, aby byla škola opět připravena. Přípravu na nový školní rok nepodcenili ani
pedagogové, kteří v nabitém přípravném týdnu absolvovali vzdělávání na téma „Žák s potřebou
podpůrných opatření na ZŠ“ a učitelé tělesné výchovy na 2. stupni navíc i seminář „Pohybová
gramotnost“.
Přeji všem našim dětem a žákům, aby se jim ve škole líbilo a byli úspěšní. Pedagogům a zaměstnancům
naší školy přeji hodně sil, zdraví a trpělivosti.
Poděkování starostovi obce a zastupitelstvu:
Zvláštní poděkování patří starostovi a zastupitelům obce Tatenice za skvělou práci pro obec a za přízeň
a podporu škole. V souvislosti s končícím volebním obdobím jim přeji stálé zdraví a mnoho sil. Těším
se na další úspěšnou spolupráci!
Mgr. Martin JOZA, ředitel školy
V pondělí 3. září 2018 jsme zahájili nový školní rok. Sešli jsme se v příjemném prostředí nově
vymalovaných tříd. Do školy nastoupilo 117 žáků:
1. ročník 9 žáků, třídní učitelka Mgr. Hana Pokorná
2. ročník 10 žáků, třídní učitelka Mgr. Radomíra Divíšková
3. ročník 16 žáků, třídní učitelka Mgr. Ivana Zatloukalová
4. ročník 12 žáků, třídní učitelka Mgr. Jana Kristková
5. ročník 14 žáků, třídní učitelka Mgr. Jana Kristková
6. ročník 16 žáků, třídní učitel Mgr. Michal Oblouk
7. ročník 16 žáků, třídní učitelka PhDr. Jana Žáková
8. ročník 9 žáků, třídní učitelka Mgr. Vladimíra Ficnarová
9. ročník 15 žáků, třídní učitel Ing. Jan Skalický
Školní družina má naplněnou kapacitu 30 žáků, vychovatelka Helena Křivohlávková
V letošním školním roce opět spolupracujeme s DDM Damián Lanškroun v oblasti volnočasových
aktivit. Na zájmové kroužky přispívá Obec Tatenice částkou 150 Kč na žáka. Od prvního říjnového
týdne nabízíme tyto zájmové kroužky:
Klub šikovných dětí pro 1. ročník
Klub šikovných dětí pro 3. ročník
Klub šikovných dětí pro 4. a 5. ročník
Výtvarné hrátky pro 1. – 4. ročník
Angličtina hrou pro 2. ročník
Sborový zpěv od 3. ročníku

Keramický kroužek od 4. ročníku
Hra na kytaru začátečníci od 5. ročníku
Hra na kytaru pokročilí
Hra na zobcovou flétnu od 5. ročníku
Historicko-turistický kroužek od 6. ročníku
I pro tento školní rok připravujeme pro žáky řadu akcí – sportovní, vzdělávací, kulturní, preventivní,
exkurze, výlety aj. Už 4. 9. se žáci 1. a 2. ročníku, společně s MŠ, zúčastnili akce v rámci Světového
dne 1. pomoci v Lanškrouně. 19. září budou někteří žáci z 1. stupně reprezentovat naši školu na
Atletickém trojboji v Damníkově. Pro 8. a 9. ročník připravujeme dějepisnou exkurzi do Terezína.
Mgr. Jana Kristková a PhDr. Jana Žáková
Mateřská škola
Opět nám začal nový školní rok a všichni se odpočatí a plní elánu vrháme do práce . I letos otvíráme
dvě třídy, do první je zatím přihlášeno 24 dětí a do druhé 17 dětí. Do konce září máme ještě několik
posledních míst k umístění vašich dětí, tak neváhejte a přijďte si včas pro přihlášku! Provoz MŠ je od
6.30 – 16.00 hod.
Mateřská škola je prvním článkem vzdělávací soustavy, děti se u nás vzdělávají dle školního
vzdělávacího programu „Cestičky za poznáním“, který je jako mnoho dalších důležitých informací
k nahlédnutí na našich webových stránkách . Mimo to naše školka nabízí každý měsíc ještě spoustu
dalších aktivit.
Na konci srpna jsme se tradičně zúčastnili slavnosti Dožínek v Žichlínku, kde se děti seznámily s tím,
jak to chodí v zemědělství (prohlédly si zemědělské stroje, kravičky a telátka, pohrály si a dostaly
bohaté občerstvení) – moc děkujeme pořadatelům za pozvání a jak se o nás pěkně starali .
Na začátku škol. roku proběhnou v obou třídách informativní schůzky s rodiči, taktéž vyšetření řeči.
K dispozici veřejnosti bude opět každé sudé úterý Poradna nápravy řeči (nutno předem objednat).
V 2. třídě bude každé liché úterý Výtvarný kroužek a každé sudé úterý Kroužek pohybových her, vše
pod záštitou DDM Lanškroun. Zúčastnili jsme se Dne první pomoci v Lanškrouně, děti se v reálu
seznámily se všemi složkami integrovaného záchranného sboru a mohly si vyzkoušet základy první
pomoci. V září k nám přijede fotograf z Brna, který děti nafotí s vánoční kulisou a rodiče budou mít
s předstihem připraven první úžasný vánoční dárek.
5. 10. 2018 zveme do školky všechny děti na osvědčené divadélko Jójo, u kterého se pobaví jak děti, tak
dospělí! Také k nám přijede pan Nejman se sovičkami a dravci, děti se názorně seznámí s životem
divokých zvířat. Opět chystáme Plavecký výcvik pro obě třídy – pojedeme takto již potřetí a u dětí jsme
zaznamenali opravdu veliké pokroky!
Nejen děti, ale i učitelky se neustále vzdělávají, aby co nejvíce zkvalitnily vzdělávací práci. Ještě
v srpnu jsme se zúčastnily Školení o inkluzi v Dolním Bušínově a během roku jezdíme na různé
vzdělávací semináře. Vykročení tou pravou nohou do nového školního roku a hodně úspěchů vám za
kolektiv MŠ přeje
Bc. Lída Kovářová
Zhodnocení volebního období starostou obce
Milí spoluobčané,
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do obecního zastupitelstva, současně tak končí funkční
období stávajícího zastupitelstva obce. Rád bych proto zhodnotil uplynulé čtyřleté období, připomenul,
co se nám povedlo zrealizovat a co je ještě rozpracováno a připraveno k realizaci v příštím roce.
Z velkých projektů se nám především podařilo dokončit stavbu kanalizace a centrální ČOV. Tato velká
investice umožní další rozvoj obce v následujících letech. Co se týče větších investičních akcí,
významně jsme také pokročili v opravách místních komunikací. Dokončena byla první etapa výstavby
nových chodníků v dolní části obce a přechod pro chodce u ZŠ. Souběžně s opravami komunikací
probíhala stavba nového veřejného osvětlení. Pro druhou etapu výstavby nových chodníků v dolní části
obce bylo letos v červnu vydáno územní rozhodnutí a podána žádost o dotaci, v současné době probíhá
stavební řízení pro vydání stavebního povolení. Stavba tak bude připravena k realizaci v r. 2019. Bytová
výstavba v obci se postupně rozrůstá, podařilo se odkoupit několik pozemků pro budoucí výstavbu
rodinných domů. Většímu rozvoji bohužel brání nedostatek stavebních pozemků. Letos v květnu jsme
podali žádost o dotaci na výstavbu nového bytového domu, po zveřejnění výsledku žádosti na konci
roku, bude možné rozhodnout o zahájení stavby na jaře 2019. V posledních letech došlo k mnoha
investicím v budově ZŠ (výměna střešní krytiny, opravy podlah, výměna radiátorů, nové osvětlení ve
třídách, aj.) i v jejím okolí.

Stavebními úpravami a velkou proměnou prošla Myslivna na Mlýně – nejprve rekonstrukce sociálního
zařízení a dvora, letos částečně i svépomocí myslivců byly upraveny vnitřní prostory. Byla opravena
střecha na hasičské zbrojnici. Zásadní opravou také prošel bytový dům Záložna. Nezapomněli jsme však
ani na drobné památky v obci – restaurování dvou pískovcových křížů (u cesty příčnice a u silnice na
Lubník). Z dotací se nám pro obec podařilo získat novou techniku – kolový nakladač s příslušenstvím
pro usnadnění práce při nakládání s bioodpady, údržbě a opravách v obci. V současné době také, jak už
bylo zmíněno, probíhá stavba Komunitního centra.
Z dalších velkých akcí, kde obec nebyla investorem, ale které významně ovlivnily prostředí obce bych
zmínil „Modernizaci silnice II/315 Tatenice-Hoštejn“ a stavbu polních cest a zasakovacího průlehu.
Jako starosta, který dostal Vaši důvěru, mohu hodnotit uplynulé volební období jako úspěšné. Podařilo
se nám změnit mnohé k lepšímu, ostatně to můžete při procházce Tatenicí nejlépe posoudit sami. Naše
obec se rozrůstá, díky možnosti stavby rodinného domu se mladí lidé do obce vracejí a zakládají zde
rodiny. V posledních letech se tak téměř zdvojnásobil počet narozených dětí v obci. Tatenice se rozvíjí a
stává se příjemným a klidným místem k životu. V uplynulém období jsme se soustředili na to, aby se
nám všem zde žilo ještě lépe. S tím je spojen rozvoj moderní infrastruktury, zkvalitnění občanské
vybavenosti, ale i rozvoj kulturně společenského života a sportovně rekreačních aktivit.
Jsme rádi, že díky našim zkušenostem se získáváním dotací z krajských, národních i Evropských fondů,
se obci daří hospodařit s přebytkem. Aktivně vyhledáváme možnosti získání dotací a ročně podáváme 5
až 6 žádostí, finance využíváme na stavební práce, rekonstrukce, vybavení pro spolky nebo kulturní
akce v obci. Celkové investice obce za uplynulé čtyři roky dosáhly více jak 77 mil.Kč (nejvýznamnější
částí se na tom podílela stavba kanalizace), z toho téměř dvě třetiny, 49 mil. Kč tvořily dotace. Podařilo
se nám tak zajistit ekonomickou stabilitu obce, všechny výše uvedené akce jsme zrealizovali bez úvěrů.
Díky využívání nejrůznějších dotací a rozumnému hospodaření naše obec v současnosti nemá žádný
úvěr ani žádné dluhy. Na účtech obce máme k dnešnímu dni 15 mil. Kč.
Milí sousedé, občané Tatenice, děkuji Vám všem, kteří jste se podíleli svou prací, podněty, radou i
kritikou na rozvoji naší obce. Věřím, že za námi stojí poctivá práce a uskutečněné projekty, které jsou
v Tatenici vidět. Všem členům zastupitelstva, výborům zastupitelstva a pracovníkům obce děkuji za
spolupráci a novému zastupitelstvu přeji hodně úspěchů v dalším období.
Mgr. Vladimír Žák, starosta obce
Společenská kronika
Sňatek uzavřeli:
Anna Jelínková (Krasíkov) a Michal Knápek (Tatenice)
(23.6.)
Lucie Pinčáková (Králíky) a Josef Malý (Králíky)
(23.6.)
Lucie Totušková (Tatenice) a Libor Kyselo (Žichlínek)
(6.7.)
Radka Štěpánková (Lanškroun) a Radek Uhlíř (Lanškroun)
(7.7.)
Martina Pražáková (Albrechtice) a Radek Neugebauer (Albrechtice) (7.7.)
Martina Šanderová (Zábřeh) a Jakub Kondler (Zábřeh)
(14.7.)
Jaroslava Vičarová (Tatenice) a Martin Bartoš (Tatenice)
(4.8.)
Jana Peterková (Kunčina) a Ladislav Dvorský (Koruna)
(4.8.)
Michaela Hrušková (Tatenice) a Milan Heger (Tatenice)
(18.8.)
Veronika Fišerová (Tatenice) a Zdeněk Čermák (Tatenice)
(18.8.)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
92 let Luboslav Štodt
89 let
87 let Marie Markytánová
87 let
86 let Jarmila Kuběnková
83 let
83 let Zdeňka Šubrtová
80 let
70 let Jaroslava Hegerová
70 let
70 let Vlastimil Štork
Rozloučili jsme se s: Jindřiškou Kučerovou (5.6.)
Jitkou Navrátilovou (19.7.)

Zdeněk Havlíček
Vedunka Zahradníková
Libuše Sobotková
Miroslav Budina
Milan Polák

Josefem Svobodou

(5.7.)

