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Modernizace silnice II/315 Lanškroun – Tatenice
Pokračování stavby bylo zahájeno v dubnu opravami závad, které se objevily po zimě – úpravy
svahů a příkopů, výměna poškozených obrubníků, oprava propustků aj. V květnu, a to od
středy 5.5. do neděle 9.5., dojde snad už naposledy, k výraznějšímu omezení dopravy mezi naší
obcí a Lubníkem. Od 5.5. do 7.5. bude uzavřen pro veškerou dopravu úsek od přeložky silnice
po odbočku na příčnou cestu k ZOD. V těchto dnech se bude provádět frézování přeložky
silnice a pokládka nové krytové vrstvy na přeložce a druhé krytové vrstvy na úseku od
přeložky silnice k odbočce na příčnou cestu k ZOD. Jako objízdnou trasu můžete využít cestu
kolem areálu ZOD, pro tranzitní dopravu bude vyznačena objízdná trasa na Strážnou –
Chudobu – Lanškroun. Ve dnech 8.5. a 9.5. (sobota a neděle) bude uzavřen pro veškerý provoz
(mimo BUS) úsek od odbočky na příčnou cestu k ZOD do Lubníka ke křižovatce na Žichlínek.
V těchto dnech se bude provádět pokládka konečné krytové vrstvy od odbočky na příčnou
cestu k ZOD do Lubníka. Věřím, že většina občanů tato nezbytná omezení dopravy pochopí.
V zastavěné části obce pak bude na několika krátkých úsecích nová vozovka opravována a jak
už jsem informoval dříve v dolní části obce budou opravovány nábřežní zdi. Tyto opravy
budou prováděny za částečného omezení dopravy (např. jednosměrný provoz).
starosta
Zajímavosti z evidence obyvatel
K 15.4.2010 má obec Tatenice 863 obyvatel, průměrný věk obyvatel je 39 let. Počet dětí do 6
let je 45. Počet dětí a mládeže od 6 do 18 let je 137. Počet osob od 65 let do 79 let je 55. Počet
osob od 80 let a více je 24. V loňském roce se narodilo 7 dětí, zemřelo 9 osob, přihlásilo se
k trvalému pobytu 11 osob a odstěhovalo se 19 osob.
Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za odpady a poplatek za psa, že je nutné
tak učinit nejpozději do 30.4.2010. Při pozdní úhradě jsme nuceni účtovat navíc 50% penále.
Na obecní úřad se také obrátilo několik občanů s upozorněním na podezření, že jim někdo
pravděpodobně otrávil psa. Léčení takto postižených psů je pak velmi nákladné. Zveřejňujeme
tuto informaci, aby si občané dávali větší pozor a při podezření se obrátili na policii.
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Akce pro žáky
Gymnastická soutěž - 1. stupeň
Žáci 1.stupně se v zimních měsících připravují na gymnastickou soutěž. V letošním
školním roce se soutěžilo v těchto disciplínách: šplh na tyči na čas, výmyk na hrazdě ( 1. třída
si zvolila jednodušší cvik ), roznožka přes kozu na šíř, gymnastická sestava na koberci a
žíněnkách. Každá třída byla hodnocena samostatně, gymnastickou sestavu si vyučující
připravili pro svou třídu podle zadaných prvků. Sestavu nejlépe zacvičili žáci 3. ročníku,
druháci všichni vyšplhali na čas, v páté třídě se jim povedla roznožka.
Král a královna ZŠ Tatenice

V pátek 12. února 2010 proběhl na naší škole druhý ročník soutěže o titul krále a
královny (prince a princezny) ZŠ Tatenice. Již během listopadu měli žáci možnost nominovat
dívky a chlapce z 2. stupně. Z navržených jmen bylo vybráno 12 chlapců a 12 dívek, kteří
získali největší počet hlasů. Na začátku prosince žáci 6. až 9. třídy obdrželi hlasovací lístky, ve
kterých měli označit dvě dívky a dva chlapce. Jména finalistů byla oznámena těsně před
vánočními prázdninami. Finále bylo zahájeno v 17.15 hodin. Nejdříve se žáci ukázali při
módní přehlídce, která byla rozdělena na dvě části: společenské oblečení a letní oblečení.
Přitom moderátor finalisty představil porotě. Následoval vědomostní kvíz. Soutěžící museli
poznat co nejvíce známých melodií z filmů a seriálů. V další disciplíně - rozhovoru - si vybrali
jednoho porotce, který se mohl zeptat na vše, co ho zajímalo. Na závěr proběhla volná
disciplína, po ní následovala delší pauza, neboť porotci museli spočítat body. Pak už
následovalo vyhlášení výsledků a valentýnská diskotéka.
Lyžařský výcvik
V týdnu od 15. do 19. února se žáci 7.,8. a 9. ročníku zúčastnili lyžařského výcviku. Pro
žáky sedmé třídy to byl základní lyžařský výcvik, pro žáky osmé a deváté třídy zdokonalovací.
Protože lyžařský výcvik s pobytem na horách je finančně stále náročnější a řada rodičů by ho
nemohla svým dětem zaplatit, organizujeme výcvik na sjezdovce Peklák v České Třebové
s denním dojížděním vlakem. Výhodou je rovněž to, že nemusíme dlouho dopředu zajišťovat
chatu a platit zálohu, která by v případě, že nejsou vhodné sněhové podmínky, propadla. Podle
lyžařských dovedností byli žáci rozděleni do dvou družstev - začátečníci a pokročilí. Ti, kteří
stáli na lyžích poprvé v životě, první den využili cvičnou louku s lanem v lyžařské školičce a
druhý den již zvládli jízdu na vleku a na sjezdovce. Žáci si brzy osvojili základní lyžařské
dovednosti a na konci týdne se někteří značně přiblížili výkonům prvního družstva. Pokročilí
zdokonalovali své dovednosti, zkoušeli carvingové oblouky apod. V pátek výcvik zakončili
lyžařským čtyřbojem. Vítězové obdrželi diplomy a drobné ceny.
Oranžová učebna
Nadace ČEZ vyhlásila projekt Oranžová učebna, jeho cílem je zkvalitňovat výuku
technických předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách. V rámci tohoto
grantu mohly školy podat žádost o nadační příspěvek na nákup nebo modernizaci vybavení
v učebnách fyziky, chemie a učebnách se zaměřením na technické obory. Naše škola
zpracovala dva projekty: Interaktivní oranžová učebna - cílem je zakoupení interaktivní tabule,
dataprojektoru a notebooku do učebny fyziky; Elektrotechnické stavebnice bytových rozvodů cílem je zakoupení 10 kusů elektrotechnických stavebnic bytových rozvodů, interaktivní
tabule, dataprojektor a notebook. Oba projekty byly zařazeny do grantového řízení. V období
od 15. dubna do 15. května 2010 skupina ČEZ nabízí na webových stránkách
www.cezregionum.cz možnost hlasovat a podpořit tak přidělení nadačního příspěvku pro naši
školu. Na uvedených internetových stránkách jsou uvedena podrobná pravidla hlasování a
průběžné výsledky. K výsledkům hlasování bude přihlížet správní rada Nadace ČEZ, která
z každého regionu vybere školy, kterým nadační příspěvek poskytne. Z tohoto důvodu se
obracíme na žáky a širokou veřejnost a prosíme o aktivní zapojení do hlasování a tím zvýšení
šancí na získání nadačního příspěvku. Děkujeme.
22.4.
3.5.
5.5.
11.5.
18.5.
19.5.
18.6.

Připravujeme
Den země - úklid obce
5. ročník exkurze Praha
1. stupeň přírodovědná soutěž regionální kolo
fotografování dětí MŠ a žáků ZŠ
1. - 5. ročník divadlo Lakomá Barka - Šumperk
2. stupeň přírodovědná soutěž regionální kolo
Veselý den - MŠ, 1. - 5. ročník

Mgr. Eva Valentová

Seriál o odpadech (2,3)

Jak se recykluje stará láhev?
Zkuste si u svého domu udělat malou skládku. Použijete-li biologický odpad, za týden, možná
za několik měsíců se rozloží. Hodíte-li na ni papír, zmizí přibližně za rok. Otestujete-li železný
drát, bude vám u domu překážet několik desetiletí. A co sklo? Na sklo se můžete chodit dívat
měsíc po měsíci, rok po roku a nic se nestane. Jeden lidský život na rozložení skleněné láhve
nestačí. Sklo je přitom jedním z mála materiálů, který se dá recyklovat stále znovu. Jak vypadá
cesta od staré láhve k nové? Ze zeleného kontejneru putuje na třídící pás. Někteří lidé si totiž
stále pletou kontejnery na tříděný odpad s běžnou popelnicí. Na třídícím páse sběrné magnety
odstraní kov, proud vzduchu odsaje lehké materiály a lidské ruce vysbírají ostatní věci, které
do skla nepatří. Jakmile na pásu zůstanou jen skleněné střepy, zamíří do drtičky. V drtiči se
sklo rozdrtí na střepy velikosti od 3 mm do 2 cm. Takto připravené skleněné střepy ještě
prochází poslední kontrolou, kterou zajišťuje laserový paprsek řízený počítačem. Ten dokáže
ve skleněných střepech rozpoznat drobné nežádoucí příměsi, jako jsou kamínky, kousky
porcelánu, nebo nemagnetické kovy. Nadrcené a vyčištěné skleněné střepy se poté míchají s
ostatními přísadami a společně se taví při teplotě kolem 1460oC. Vznikne tavenina, která
putuje ke strojům, kde se z ní vyrábějí nové lahve, vázy, skleničky a další výrobky.
Tříděním a recyklací starého skla šetříme nejen přírodní suroviny, používané při výrobě skla
(dolomit, živec, vápenec a soda), ale zejména energii, která je k výrobě skla potřebná.
Recyklací vytříděného skla totiž ušetříme přibližně 30% energie. Můžeme tedy bez nadsázky
říci, že sklo je materiál, který je „přátelský“ k životnímu prostředí. Zejména pokud jej třídíme a
znovu používáme při výrobě nových věcí.
Vyplatí se třídit a recyklovat papír?
Spotřeba papíru stále roste. Na začátku 90. let stačil jeden obyvatel naší republiky spotřebovat
50 kg papíru za rok, dnes je to 150 kg, tedy trojnásobek. Pro představu – každá česká
domácnost najde ve schránce během jednoho roku 15 až 20 kg reklamních letáků.
V Česku je znovu využíváno asi 30-40% sběrového papíru. Vyplatí se papír třídit a recyklovat?
Většina z nás si představí, že recyklací papíru se šetří stromy (jen tak mimochodem použitím 1
tuny sběrového papíru ušetříme asi 17 stromů v lese), ale kromě toho se uspoří až 50% energie
a 40% vody. Na výrobu balíku 500 listů papíru z dřevní hmoty je potřeba zhruba 7,5 kg dřeva,
přičemž kvalita recyklovaného papíru je srovnatelná s kvalitou papíru vyrobeného z dřevní
hmoty. To znamená, že recyklovaný papír lze například používat ve většině tiskáren a kopírek
jako běžný kancelářský papír. Přesto má recyklace malé „ale“. Papír se nedá recyklovat
donekonečna. Vlákna se postupně ničí, proto se mohou použít přibližně pětkrát.
Co s ním dál? Papír, který už není vhodný na výrobu knih, sešitů či novin, se využívá v jiných
oblastech průmyslu. Například na výrobu desek pro tepelnou izolaci, vláknitých panelů nebo
násypného izolačního materiálu. Znečištěný starý papír a sběrový papír podřadné kvality
můžeme použít např. při kompostování či výrobě bioplynu.
Současné technologie umožňují výrobu široké škály zboží z recyklovaného papíru. Recyklaci
papíru můžeme podporovat jak vlastním tříděním a odevzdáním papíru do sběru, tak nákupem
výrobků z recyklovaného papíru.
Někteří spalují, co se dá
Nejen v období topné sezóny, ale bohužel i mimo ni cítíme při chůzi po obci různé zápachy,
které se linou z komínů nejen obytných domů. Není vůbec složité poznat, od koho ten
nepříjemný zápach jde, ale i to, co obyvatel domu spaluje. Ten, kdo spaluje odpad neohrožuje
jen sebe a svou rodinu, ale i nás ostatní, kteří v obci žijeme. Bezesporu jde o porušování
zákonů o odpadech a zejména zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a v neposlední řadě i
porušení obecní vyhlášky č. 1/2006 o zákazu spalování rostlinných materiálů a používání
některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování. Každý občan je povinen
omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných

znečišťujících látek. Veškerá paliva lze používat jen v souladu se zvláštními právními
předpisy. Jako palivo nelze použít odpad. Spalování látek, které nejsou palivy, je zakázáno! A
jak to u nás v praxi vypadá? Přesto, že většina občanů jsou zodpovědní lidé, kteří třídí odpad
(hlavně plasty), najdou se mezi nimi i tací, kteří jako palivo do kamen používají všelijaký
domácí odpad. Je velmi příjemné, když bez jakéhokoliv varování vám do vašeho domu, když
větráte nebo do zahrady, kde se pohybujete, zavane „svěží“ odér ze sousedova komína!
Spalování různých odřezků syntetických materiálů, lepených dřevotřísek, textilu, koberců,
těsnění, obalů od lepidel aj. odpadu je z morálního hlediska přinejmenším zločin. Chci jen
připomenout, že poplatky za komunální odpad platíme stejné, bez ohledu na to, zda popelnici
naplníme celou nebo část jejího obsahu spálíte v kamnech.
Účelem mého příspěvku není moralizování, ani vyhrožování platnými zákony, ale
připomenutí faktu, že jde o zdraví a kvalitu ovzduší, ve kterém my a naše děti žijeme.
Mgr. Petr Vitásek

„Pálení čarodějnic“

ZŠ pořádá ve spolupráci s TJ Sokol v pátek 30.4.2010 na hřišti TJ Sokol Tatenice
„Pálení čarodějnic“. Odchod průvodu čarodějnic je v 18 hodin od ZŠ. Soutěže a
občerstvení jsou zajištěny.

Pozvánka na Svátek matek

Obecní úřad zve všechny maminky, babičky, prababičky, tetičky na tradiční oslavu
Svátku matek, která se koná v neděli 9. května od 14 hodin na zámku. Pestrý program
pro Vás připravily děti ze ZŠ a ze staršího oddělení MŠ se svými učitelkami.
Fotbal na hřišti TJ Sokol – jarní část
24.4.
25.4.
9.5.
15.5.
23.5.
6.6.
19.6.
20.6.

sobota
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle

Tatenice B – D. Dobrouč
Tatenice A – D. Čermná
Tatenice A – Sruby
Tatenice B – Albrechtice B
Tatenice A – Brandýs n.O.
Tatenice A – Lanškroun B
Tatenice B – Jehnědí
Tatenice A – Sopotnice

17.00 h
16.00 h
16.00 h
17.00 h
16.00 h
16.00 h
17.00 h
16.00 h

muži
muži
muži
muži
muži
muži
muži
muži

TJ Sokol nabízí k pronajmutí prostory výčepu v areálu TJ, k provozování občerstvení v letních
měsících.
Společenská kronika
Přivítali jsme do života:

Marka Lehara
Vojtěcha Ambrože
Alžbětu Zacharovou

(20.1.)
(6.3.)
(17.3.)

Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
92 let
88 let
81 let

Zdeňka Kusáková
Antonie Krejčová
Marie Morávková

Rozloučili jsme se s:

(5.6.)
(10.5)
(23.5.)
Jiřím Knápkem

87 let
84 let
(10.3.)

Josef Polách
Vincent Dubinský

(6.6)
(29.5.)

