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Nabídka služeb kominíka
Nabízíme našim občanům zprostředkování kominických služeb. Kominické práce bude u nás
v obci provádět pan Libor Havlena z Rudoltic v termínech:
3.4.2012 a 10.4.2012.
Cena za kontrolní prohlídku (roční revize dle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.) a vyhotovení
zprávy je 200,- Kč, cena za vymetení komína 90,- Kč. Kdo z Vás bude mít zájem o tyto
služby, nahlaste svoje jméno a termín, který Vám vyhovuje na našem obecním úřadě, kde
vedeme seznam těchto zájemců, který bude pak předán kominíkovi. Naše obec využívá služeb
tohoto kominíka i v obecních budovách, protože nabídl nejnižší cenu za tyto služby. Dá se
předpokládat, že v naší obci budou stejně jako loni nabízet tyto služby i jiní kominíci přímo u
Vás doma. Záleží samozřejmě na Vás jak se rozhodnete.
Kominictví - Libor Havlena, Rudoltice 187, info@kominictvi-havlena.cz Vodafone: 776 358 665

Nabídka předškolní a školní docházky dětem z Lubníka
Rodičům předškolních a školních dětí z Lubníka jsme nabídli možnost umístění dětí v MŠ a
školní docházku dětí 1. až 9. ročníku v ZŠ Tatenice. Na Obecním úřadě v Lubníku jsme
uspořádali 11. ledna 2012 schůzku, na kterou jsme pozvali rodiče těch nejmenších dětí do 6
let. Na schůzku přišlo sedm rodičů dětí, se kterými jsme tuto možnost diskutovali. Součástí
naší nabídky bylo i zajištění dopravy do školky a školy mikrobusem.
Připravované investiční akce a projekty v r. 2012
Největší akcí v tomto roce bude dokončení stavby „Technická infrastruktura pro 8 rodinných
domů“. Jedná se o vybudování nové komunikace včetně chodníků, propustku a
odvodňovacího rigolu v nově vznikajícím sídlišti u cesty ke koupališti. V současné době
probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na akci máme podanou žádost o dotaci
z Pardubického kraje z Programu obnovy venkova. Zahájení akce je plánováno na květen.
Původní záměr získat pozemky ještě pro dalších šest parcel, které by navazovaly na vznikající
sídliště, se zřejmě nepodaří uskutečnit. Soukromí vlastníci těchto pozemků požadují za
pozemky příliš vysokou cenu, budeme proto hledat jinou lokalitu.
U dalších připravovaných projektů čekáme, jak dopadnou žádosti o dotaci. Jde především o
projekt s názvem „Protipovodňová opatření obcí Tatenice a Krasíkov“, který obsahuje
vybudování bezdrátového rozhlasu v obci, doplněného systémem varování obyvatel,
snímačem hladiny vodního toku a digitalizací povodňového plánu obce. Státní fond životního
prostředí, který žádosti o dotace vyřizuje, už dvakrát odložil termín vyřízení těchto žádostí.
Dalším projektem je „Odkanalizování horní pravé části obce“, kde se výsledek dozvíme asi
v polovině roku. Co se týká velkého projektu kanalizace v dolní části obce společně s obcemi
Krasíkov a Třebařov, probíhá zpracování žádosti o dotaci. Termín podání žádosti je květen
2012. Rozhodnutí o žádostech o dotaci se předpokládá koncem roku 2012, tzn. případnou
realizaci, v případě úspěšné žádosti, nejdříve v roce 2013. Na letošní rok máme podanou
žádost také o dotaci z Ministersva pro místní rozvoj a z Dobrovolného svazku obcí
Lanškrounsko na restaurování sousoší sv. Trojice. V prosinci 2011 jsme podali žádost o
dotaci z Pardubického kraje na dopravní automobil pro hasiče. Jednalo by se o vícemístný
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dodávkový automobil, který bychom využívali i pro potřeby obce. Ve spolupráci se základní
školou jsme rovněž podali žádost o dotaci na projekt „Poznej památky našich sousedů II“
z grantu Pardubického kraje, který navazuje na projekt realizovaný v loňském roce. Dále
máme podanou žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Učíme se
v souladu s přírodou“, na kterém se podíleli i žáci z 2. stupně naší ZŠ s učitelkou výtvarné
výchovy.
Z dalších menších akcí bude provedena rekonstrukce osvětlení ve starší budově ZŠ. Osvětlení
již nevyhovuje hygienickým normám, proto budou stará žárovková svítidla nahrazena
zářivkami. Předpokládané náklady jsou 170 tis. Kč. Dále počítáme letos s výměnou
vchodových dveří do ZŠ (vstup od silnice), opravou okapů na „Mlýně“, menšími stavebními
úpravami bývalé kuchyně v přízemí zámku, aj.
Na zasedání zastupitelstva obce v lednu byla také diskutována možnost výstavby nového
bytového domu s podporou nízkoúročeného úvěru, který obcím nabízí Státní fond rozvoje
bydlení. Rozhodnutí o tomto záměru bylo odloženo na druhou polovinu roku 2012.
Informace z činnosti spolků a organizací
V prvních měsících kalendářního roku jsem často zván a zúčastňuji se výročních schůzí a
valných hromad různých spolků v naší obci. Požádal jsem představitele těchto zájmových
spolků a organizací, aby také se svou mnohdy zajímavou činností seznámily naše čtenáře ve
Zpravodaji. V tomto Zpravodaji uvádíme příspěvek Římskokatolické farnosti, v dalších
číslech Zpravodaje budeme pokračovat dalšími příspěvky.
Z jednání dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko
Jak už asi víte, svazek obcí Lanškrounsko získal dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na výstavbu cyklostezky vedoucí z Lanškrouna do Rudoltic. Cyklostezka
v délce 2,6 km povede z největší části podél stávající silnice I/43 a bude ji stavět letos v létě
firma SKANSKA. Celková výše investice je 11,4 mil. Kč z toho dotace ze SFDI bezmála 6
mil. Kč. Na dofinancování celé akce si svazek obcí vezme úvěr, který bude splácet ze 2/3
obec Rudoltice a z 1/3 město Lanškroun. Svazek obcí Lanškrounsko v tomto projektu působí
jako zprostředkovatel (zpracovatel žádosti o dotaci, příjemce dotace, zprostředkovatel úvěru).
Důležitým rozhodnutím svazku je také schválení vytvoření nové místní akční skupiny tzv.
MAS Lanškrounsko. Tady je třeba připomenout, že se jedná o druhý pokus. Když MAS
Karel, založená svazkem obcí v r. 2006, neuspěla a nebyla vybrána k finanční podpoře, brzy
zanikla. Vzhledem k tomu, že v mnoha regionech ČR však MAS dobře fungují a pomáhají do
regionu přinášet finance z EU (např. MAS Orlicko) a nabízí se možnost, chce to svazek obcí
zkusit znovu. Další aktivitou svazku obcí, je společný nákup energií (elektrické energie a
zemního plynu) na komoditní burze s cílem dosáhnout úspor v nákladech na energie.
V současné době připravujeme společně s některými městy a obcemi Lanškrounska a Orlicka
podklady (přehledy odběrných míst ve vlastnictví obce a jejich roční spotřeby energií),
abychom se letos v létě mohli společně zúčastnit soutěže cen energií na komoditní burze
Kladno.
Vladimír Žák, starosta
Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Král a královna ZŠ Tatenice
V pátek 10. února 2012 proběhl na naší škole již čtvrtý ročník soutěže o titul krále a
královny (prince a princezny) ZŠ Tatenice. Žáci 6. až 9. ročníku určili hlasováním dvanáct
finalistů, šest dívek a šest chlapců. Finalisté vyplnili dotazník, ve kterém sdělili něco o sobě,
svých zájmech a připravili si volné disciplíny. Ve finále se žáci předvedli ve dvou módních
přehlídkách, v kvízu poznávali z krátkých ukázek české a slovenské zpěváky, zpěvačky a
hudební skupiny. Následoval rozhovor s porotci a vždy nejvíce očekávané volné disciplíny.
Užili jsme si scénky, společenský tanec a originální taneční vystoupení děvčat. Královnou
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školy se pro letošní rok stala Jana Šilarová, králem Josef Kristek, princeznou Adéla
Šindelářová a princem se stal Radim Glocar. Vítězové byli odměněni drobnými věcnými
cenami a dorty, obdrželi také šerpy a korunky.
Po vyhlášení výsledků si soutěžící i diváci zatančili na valentýnské diskotéce.
PhDr. Jana Žáková, Mgr. Michal Oblouk
Lyžařský výcvik
V týdnu od 20.2. do 24.2. se zájemci z řad žáků 2. stupně zúčastnili lyžařského výcviku
v České Třebové ve ski areálu Peklák. Vzhledem ke stoupajícím nákladům a pro malý zájem
o týdenní pobyt na horách pořádáme lyžařský výcvik s denním dojížděním. Je zde kvalitně
upravená sjezdová trať se zázemím, cvičná louka s lanovým vlekem pro začátečníky a
ochotný personál. Pro školní lyžařské výcviky zde poskytují cenově výhodné permanentky.
Lyžařský výcvik bývá většinou zařazen v 7. ročníku, na naší škole nadstandardně
umožňujeme žákům účast na lyžařském výcviku od 6. do 9. ročníku. Mají tak možnost výcvik
absolvovat čtyřikrát, a tak své dovednosti hodně zdokonalit.
PhDr. Jana Žáková, Mgr. Ivana Zatloukalová
Projekt „Blíž k řemeslům a technickým oborům“
V prosinci 2011 byla Pardubickým krajem schválena finanční podpora z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na grantový projekt Blíž k řemeslům a
technickým oborům ve výši 2 740 411, 04 Kč. Projekt je určen pro žáky 5. - 9. ročníku.
V rámci projektu bude vytvořen nový povinně volitelný předmět Řemeslná dílna, nepovinný
předmět Řemeslné techniky a inovován předmět Praktické činnosti. V každém školním roce
budou zrealizovány vícedenní exkurze středních škol a řemeslných dílen, návštěvy muzeí,
technických památek apod. Dále budou vytvořeny výukové materiály pro nové předměty,
zakoupena interaktivní tabule, videokamera, fotoaparát a vybavení dílen a učebny rodinné
výchovy. Cílem projektu je výchova žáků k tomu, aby získávali v průběhu školní docházky
k technickým oborům a řemeslům vztah. Chceme žákům nabídnout takové aktivity, které jim
umožní seznamovat se s technickými obory a řemesly teoreticky i prakticky ( návstěvy dílen,
pozvání řemeslníků do školních dílen, vyzkoušení si některých řemesel apod.) Žáci 8. a 9.
ročníku, kteří se připravují na odchod ze ZŠ, budou v rámci rozšířeného kariérního
poradenství seznámeni více s možnostmi studia na technických školách a učilištích. Absolvují
projektové dny nasměrované na jednotlivé obory, a tak přímo praktickou činností budou
motivováni pro další učení v řemeslných a technických oborech. To jim usnadní rozhodování
a nasměruje je tam, kde je nedostatek pracovních sil na trhu, čímž se zvýší jejich
uplatnitelnost na trhu práce.
Školní ples
V sobotu 14. ledna 2012 se uskutečnil 6. ŠKOLNÍ PLES. Čistý zisk z tohoto plesu je
19 040,10 Kč. Děkuji všem, kteří přispěli peněžní částkou při roznášení pozvánek na ples, za
příspěvky do tomboly, za pomoc při pečení bufetu i za účast na plese.
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ve středu 18. ledna 2012 se uskutečnil zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok
2012/2013, k zápisu se dostavilo 17 dětí.
Mgr. Eva Valentová
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TATENICE
Farnost je samostatná právnická osoba, jejímž zřizovatelem je biskupství, v našem případě
Arcibiskupství olomoucké. Zahrnuje určité území (zdejší farnost tvoří obce: Tatenice, Krasíkov,
Koruna), které patří k jednomu tzv. farnímu kostelu. Jednotlivé farnosti jsou pak seskupeny do
větších celků, které jsou nazývány děkanáty (v Čechách vikariáty). Farnost Tatenice přináleží pod
děkanství zábřežské. Správcem farnosti je farář či administrátor, kterého dosazuje biskup a
kdykoliv jej může také přesunout jinam.
Život farnosti se odvíjí od tzv. liturgického kalendáře, jenž vytyčuje určitá období během roku
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(doba adventní, vánoční, postní, velikonoční, mezidobí) a řady svátků a slavností. To vše je pak
proloženo i dalšími událostmi a slavením svátostí.
V uplynulém roce 2011 ve zdejším kostele sv. Jana Křtitele byly pokřtěny dvě dětí, uzavřen
jeden sňatek a uspořádáno osm pohřbů.
Farnost dále zajišťuje výuku náboženství v místní škole, kterou navštěvuje v současnosti 16
dětí; návštěvy nemocných a starých občanů (zde je však potřeba, aby se sami o tuto službu
přihlásili); přípravy žadatelů na přijetí svátostí – křest, manželství, biřmování a další.
Uspořádali jsme: Noc kostelů (letos bude 1.6 2012); Farní den na dvoře místní fary –
odpolední posezení pro farníky spojené s občerstvením a hrami pro děti; ve spolupráci
s Obecním úřadem Tatenice Adventní koncert; s KDU-ČSL: Lidový ples; se sousedními farnostmi
(spravovanými ze zdejší fary) Lubník a Hoštejn: Pouť za rodiny (letos bude na sv. Hostýn); dětský
karneval a dětský den v Hoštejně; v rámci projektu Adopce na dálku podporujeme holčičku
z Haity a to prostřednictvím sbírky u jesliček během Vánoc ve všech spravovaných kostelích;
s Charitou Zábřeh: Tříkrálovou sbírku, Postní almužnu (na pomoc sociálně slabých rodinám),
sběr vršků od PET lahví a další. V rámci diecéze (neboli biskupství) konáme sbírky na podporu
církevních škol, misií, TV NOE, Arcidiecézní charity a dalších společných projektů.
Veškerá činnost a provoz farnosti byl financován v uplynulém roce z několika zdrojů: ze
sbírek věřících o nedělích a při pohřbech (v roce 2011 činily cca 92.000 Kč), pronájmu
nemovitostí (16.600 Kč), darů (20.000 Kč), dotace z Ministerstva kultury na restaurování sousoší
Kalvárie (100.000 Kč) a příspěvku z Obecního úřadu na adventní koncert (5.000 Kč). Snad jen za
zmínku stojí, že o dotace a příspěvky musí farnost žádat jako každý jiný subjekt a buď je získá,
nebo ne..
Výdaje pak činily: 68.000 Kč provoz farnosti (elektřina - topení v kostele, revize, adventní
koncert, drobná údržba, výdaje na bohoslužbu a další), 20.000 Kč podpora projektů v rámci
biskupství a Charity Zábřeh (mimo Tříkrálovou sbírku), 150.000 opravy kulturních památek
(112.000 restaurování sousoší Kalvárie, 38.000 nátěr věže a okapů kostela).
Tímto chci jménem Římskokatolické farnosti Tatenice i jménem svým poděkovat Vám všem,
kteří podporujete zdejší farnost, ať již dobrovolným zapojením se do její činnosti, modlitbou,
nebo finančně.
P. Jaroslav Přibyl, farář

Vážení občané,
chtěla bych se tímto se všemi rozloučit. Děkuji všem za Vaši vstřícnost a podporu při mé
práci na pozici vedoucí vaší pošty. Bylo to pro mě cennou zkušeností. Díky Vám jsem se zde
cítila jako doma. Tatenice mě bude moc chybět, ale doufám, že moje nová životní etapa bude
stejně dobrá. Mému nástupci přeji hodně úspěchů a stejně dobrou spolupráci s Vámi.
Zdraví Jana Barbořáková
Informacez TJ Sokol
Tělovýchovná jednota Sokol nabízí pronájem kabin ke stánkovému prodeji od 1. května 2012.
TJ hledá, kdo by si vzal na starost praní sportovních dresů. Bližší informace podá Jitka
Kristková.
Společenská kronika
Přivítali jsme do života: Jana Holečka
(30.11.)
Tadeáše Csernyéna
(16.12.)
Annu Večeřovou (19.12.)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
100 let Vladimír Čermák
(25.3)
89 let
88 let Františka Pospíšilová (6.3.)
82 let
87 let Miroslav Špalek
(6.2.)
80 let
91 let Marie Václavská
(10.2.)
80 let
80 let Anna Pospíšilová
(28.3.)
Rozloučili jsme se s: Janem Starmannem

(6.12.)
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Marie Halamková
(30.4.)
Jindřiška Štarmannová (26.3.)
Antonie Morávková (4.2.)
Josef Svoboda (16.3.)

