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Sběr velkoobjemového odpadu
Velkoobjemový odpad (nábytek, matrace, koberce, aj.) bude možné uložit do kontejneru
výhradně k tomu určenému. Kontejner bude přistaven ve dnech 18. a 19.4. 2011 u hasičské
zbrojnice. Kontejner není určen pro stavební odpad, biologický odpad ani nebezpečný odpad.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne obvyklým způsobem dne 15. června 2011 (do
domácností dostanete letáky).
Sbírka pro Diakonii
Jako již mnohokrát, pořádáme sběr věcí, které Vy už nepotřebujete, ale někdo jiný je může
ještě využít. Jedná se o oblečení všeho druhu, obuv méně nošenou, lůžkoviny, záclony, knihy,
drobné funkční spotřebiče, např. žehličky, varné konvice, fény, dále hračky (nerozbité), aj.
Neberou kočárky, nábytek a šicí stroje. Čisté a sbalené věci můžete nosit do průjezdu na
obecní úřad ve dnech 18. – 22.4.2011.
Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za odpady a poplatek za psa, že je
nutné tak učinit nejpozději do 30.4.2011. Při pozdní úhradě jsme nuceni účtovat navíc 50%
penále.
Beseda s policistou
Dne 5.5.2011 od 15:30 hod do 16:30 hod bude přítomen v kanceláři obecního úřadu policista
obvodního oddělení Lanškroun, který má na starost náš rajon. Občané se mohou přijít zeptat,
poradit nebo upozornit na problémy, které mají.
starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Akce pro žáky
Únor: Král a královna ZŠ
Březen: Soustředění pěveckého sboru
Pythagoriáda 8. ročník
ZOO Praha 2.stupeň ZŠ
Dětský karneval
Bruslení 2. - 4.ročník
Turnaj ve stolním tenise
Gymnastická soutěž 1. a
2.stupeň ZŠ
Návštěva technického muzea v Brně 2.stupeň ZŠ
Výtvarná soutěž DDM
Lanškroun
Připravujeme:
13.4. Účast v okrskovém kole ve vybíjené pro 4. a 5. ročníky ZŠ v Ústí nad Orlicí
18.-22.4.Zápis do MŠ pro školní rok 2011/2012
19.4. Školní kolo přírodovědné soutěže 1.stupeň ZŠ
22.4. Zbrašovské aragonitové jeskyně 2. stupeň

26.4. Den země - úklid obce
27.4. Praha - exkurze, 5.ročník
29.4. Vystoupení LŠU Lanškroun v ZŠ Tatenice
29.4. Účast v soutěži Právo pro každý den 8.,9.ročník
8.5. Den matek
10.5. Praha - exkurze, 8.,9.ročník
12.5. Přírodovědná soutěž 1.stupeň ZŠ - okrskové kolo v České Třebové
17.5. Fotografování dětí MŠ a žáků ZŠ
9.6. Školní výlet Litice, Potštejn - 1.,2.,3.ročník
16.6. Školní výlet Brno 4.,5.ročník
20.,21.6.Školní výlet Vranovská přehrada - 6.,7.ročník
(8.,9.ročník nemá zatím určen termín školního výletu)
27.6. Den zdraví
30.6. Ukončení školního roku 2010/2011
Sběr starého papíru
Základní škola pořádá sběr starého papíru. Starý papír můžete odevzdávat od pondělí
do pátku v době od 7.00 do 16.00 hodin na schody u budovy ZŠ ze dvora. Sběr starého papíru
bude přerušen v období hlavních prázdnin od 1.7. do 28.8.2011.
Mgr. Eva Valentová
Vážení přátelé,
já Vás všechny mile zdravím. Zima ještě vládne se svými mrazy a i myslivci zjišťují, že tím
trpí i zvěř. Musí krmit a do krmelce nosit krmení, lidé jim potom z toho kradou zrní i řepu.
Každá zima přináší nějaké újmy na zdraví. Ani náš Domov se nevyhnul zákeřné chřipce.
Zastihla i mne a byla jsem v takovém stavu, že jsem nesměla z pokoje ven ani na chodbu. Byl
to pro mne veliký stres. Jídlo mi nosili na pokoj, čehož jsem se vždy bála nejvíce. Moje
nemoc ale měla i svou výhodu, mohla jsem sledovat televizi a poslouchat rozhlas. Ráno jsem
vyslechla Toulky českou minulostí a dozvěděla se, jak císař František Josef stále bojoval a
tolik mladých vojáků za jeho vlády zůstalo na bojišti.
V televizi běžel film Babička. Tu můžete vidět, kolikrát chcete, stále je aktuální. A máte o
čem přemýšlet. Taková skromná, obyčejná žena a tak moudrá, že i paní kněžna žasne a řekne
ta krásná slova: „Šťastná to žena!“. Svou radou dokázala nenápadně pomoci chudým lidem i
mladým milencům. V neděli jsem zase mohla v rozhlase vyslechnout kázání z kostela v Brně.
Kázání o tom, jak seděl na schodech nemocný člověk a měl u sebe housle a klobouk před
sebou. Lidé chodili okolo, ale do klobouku nikdo nic nehodil. Až přistoupil jeden pán, vzal ty
housle a začal hrát tak krásně, že se lidé zastavovali a házeli do klobouku nejen peníze, ale i
šperky, náramky a prsteny. A ten houslista byl Paganini. Ten ubožák mu řekl, ať si housle
nechá, že pro něho nemají žádnou cenu, když na ně nemůže hrát. Byly to vzácné housle –
Stradivárky a ten chudák si za peníze z klobouku koupil domek, ve kterém pak žil. A zas hlásí
rozhlas, že Tomáš Masaryk, náš bývalý a první prezident má výročí narozenin. A zas hlásí
František Novotný, že hraje pro krásné ženy k MDŽ. Někde se to již neslaví, lidé si spíš
vzpomenou na den matek. A já už se těším na odpoledne, na pohádku a film pro pamětníky
v televizi. Na to se vždy těším. Tak moji milí přátelé, doufám, že tu za týden již nebudu
zavřená na pokoji a zas mě uslyšíte v našem rozhlase, jak oznamuji, že přijede pan Skalický,
aby nám přehrával písně našeho mládí a filmy pro pamětníky nebo pohádku.
Těším se na Vás, Anežka.

Vážení přátelé,
Já Vás všechny zdravím. Bydlím v Domově důchodců klidně, bez starostí a tak mám čas na
vzpomínky, jak jsme prožili mladá léta a jaká byla tenkrát móda. Já si vzpomínám, že jsem
měla klobouček s třešněmi. Každou neděli jsme šli do kostela a klobouk musel být na hlavě.
Když jsem měla první tmavomodrý kostýmek, na klopě kytičku, na hlavě šedý klobouček,
šedou kabelku, v ruce rukavice, no ten krásný pocit stojí za to. A to se nosilo i po válce, když
jsem se dostala do pohraničí.
Každé velikonoce, když na vzkříšení muselo být něco nového, alespoň ten klobouk. A pak to
nějak skončilo. Začaly se nosit čepice s kšiltem a tak různě. Ještě tak ve městě nosily starší
dámy kloboučky. A právě tuto dobu chtěly naše sociální pracovnice připomenout. Vymyslely
kloboukový ples. A to jste neviděli, jak se to ujalo! V Každé domácnosti se najde nějaký ten
klobouk. Babičky zapojily celou rodinu a vyplatilo se to. Mohli jsme se přesvědčit. Babičky
se předvedly, každá měla na hlavě roztomilý klobouček. Jen je mrzelo, že nebyl vyhlášen
nejhezčí klobouk. Ale bylo tam zase něco jiného: překvapení!
Paní učitelka Eliška Hrochová předvedla se svými žačkami módní přehlídku. Mohli jsme
vidět modely této doby. K vodě, k moři, do společnosti. Všechno to bylo pro mladá a hezká
děvčata. Paní učitelka to velice hezky uváděla, opravdu jako v televizi. Také nás pozvala do
jejich salonu krásy, kde nám udělají krásné nejen obličeje, ale i nohy, které to nejvíce
potřebují. Já myslím, že to myslela paní učitelka dobře. Máme tu hodně babiček, které by si
tam mohly zajít a nechat se trochu upravit. A pro některé si myslím, by byly lepší ty nohy.
Nakonec jsme si řekli, že to bylo krásné. Přišel i taneční pár, ta hbitost a krása pohybu!
Naše doba je pryč, ale máme krásnou mládež. Stálo to za to. Za všechno Vám moc děkujeme
a přejeme mnoho úspěchů ve Vaší práci a krásné léto. A těm, kdo nám zajistili krásné
odpoledne, tombolu a hudbu také děkujeme a těšíme se na další nápady.
Vážení přátelé,
já Vám všem přeji dobrý den. Přijde jaro, přijde, bude brzy máj, rozpuknou se ledy, zazelená
se háj. Jako děti školou povinné jsme každé jaro nastrojily Moranu a odnesly jsme ji za
vesnici na znamení toho, že je konec zimy. Skončila její vláda a zpátky jsme nesly nastrojený
májíček. Zastavily jsme se u jednoho statku a zazpívaly: „Paní mámo zlatá, otevřete nám.
Neseme májíček, uťal ho Janíček.“ A paní máma vstala, koláče nám dala.
Na to jsem si vzpomněla 23. dubna, když nás navštívily děti ze ZŠ Smetanova, aby nám
pomohly udělat jarní výzdobu. Když někdo přijde do naší budovy, dýchne na něho krásné
jaro. Všichni se těšíme na krásné sluníčko. Nadarmo se neříká, tam kde nechodí slunce, chodí
lékař. A v našem Domově je to zvlášť potřeba, aby se zlepšila nálada, aby mohl jít člověk na
procházku, rozhýbat své ztuhlé tělo. Všichni víme, že jsme tu jako na návštěvě, proto musíme
využít toho pohodlí, které tady máme díky veškerému personálu a panu řediteli.
Zdraví Anežka.

„Pálení čarodějnic“
TJ Sokol ve spolupráci se ZŠ pořádá v pátek 29.4.2011 na hřišti TJ Sokol Tatenice
„Pálení čarodějnic“. Odchod průvodu čarodějnic je v 18 hodin od ZŠ. Soutěže a
občerstvení jsou zajištěny.

Pozvánka na Den matek
Obecní úřad zve všechny maminky, babičky, prababičky, tetičky na tradiční oslavu
svátku matek, která se koná v neděli 8. 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
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17.4.
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– Dolní Čermná
– Dobříkov „B“
– Dolní Dobrouč
– Jablonné n. O.
– Libchavy
– Libchavy
– Žichlínek
– Č. Heřmanice
– Dolní Dobrouč

17.00 h
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17.00 h
16.00 h
17.00 h
16.00 h
16.00 h
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dorost
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Domácí turnaje st. přípravky se uskuteční 22. května v 9 hod a 12. června v 9 hod.
Turnaj ml. žáků hrajících pod hlavičkou TJ Žichlínek, bude v Tatenici 8. května od 9 hod.
Akce připravované spolky SDH a TJ
SDH pořádá velikonoční diskotéku na sále zámku v sobotu 23. dubna 2011. Na sobotu 7.
května SDH připravuje podobně jako loni „Den s Floriánem“ – dálkový pochod po vyznačené
trase.
TJ Sokol pořádá diskotéku na hřišti v sobotu 28. května 2011 a připravuje zajištění tradiční
pouti ve dnech 25. a 26. června 2011.
Společenská kronika
Přivítali jsme do života: Kvida Nováka
Vojtěcha Kováře

Miu Jelínkovou
Josefa Kučeru

(5.12.)
(9.1.)

(9.2.)
(30.3.)

Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
93 let
89 let

Zdeňka Kusáková
Antonie Krejčová

Rozloučili jsme se s:

(5.6.)
(10.5)

88 let
82 let

paní Vlastou Košťálovou

Josef Polách
Marie Morávková
(26.3.)

(6.6)
(23.5.)

