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Sběr velkoobjemového odpadu, sběr starého železa
Velkoobjemový odpad (nábytek, matrace, koberce, aj.) můžete uložit do kontejneru výhradně
k tomu určenému. Kontejner bude přistaven od pátku do neděle ve dnech 1. až 3.5. 2015 u
hasičské zbrojnice. Kontejner není určen pro stavební odpad, biologický odpad, železný šrot
ani nebezpečný odpad. Sběr nebezpečného odpadu proběhne obvyklým způsobem dne 11.
června 2015 (do domácností dostanete letáky). Velkoobjemový odpad do kontejneru, pokud
možno, porovnejte, aby byl prostor kontejneru využit co nejlépe.
Sbor dobrovolných hasičů provede v sobotu 2. května od 9 hodin sběr starého železa. Železný
šrot můžete připravit před své domy k cestě v sobotu ráno.
Závody automobilů do vrchu Maverick Rescue Euro Cup 2015
Ve dnech 12. – 14. června se budou u nás konat mezinárodní závody automobilů do vrchu.
Pořadatelem akce je občanské sdružení Maverick Rescue se sídlem v Brně. Jedná se o trasu
z Tatenice směrem na Strážnou. Přípravy na konání tohoto závodu budou probíhat už od
středy 10.6. do pátku 12.6.2015. V horní části obce podél silnice II/315 bude umístěno depo
pro závodníky a omezena rychlost v obci. Na silnici II/368 do Strážné se počítá s částečnou
uzavírkou v pátek a s úplnou uzavírkou od soboty do neděle 14.6. do cca 21:00 hodin. Jedná
se z hlediska bezpečnosti a organizace o velmi náročnou motoristickou akci. Požádáme o
spolupráci také Policii ČR a na pomoci při organizaci akce by se měly podílet i místní spolky
SDH a TJ.
Jak pokračuje stavba Modernizace silnice II/315 Tatenice – hranice Pardubického kraje
V celém úseku stavby došlo k frézování asfaltových vrstev komunikace. Probíhají práce na
sanaci tělesa komunikace a budování nových betonových propustků pod silnicí. Byl dokončen
most přes potok na dolním konci obce včetně osazení zábradlí a svodidel. Pokračují práce na
osazení kamenné rovnaniny a dlažby před a za mostem. Došlo k demolici vrchní stavby
mostu přes Moravskou Sázavu (u železničního mostu). Na opěrné zdi před Hoštejnem bylo
osazeno zábradelní svodidlo. Byly provedeny přípravné práce na zpevnění břehů řeky a
vegetační úpravy – kácení stromů a keřů. Nyní se pracuje na sanaci skalních masivů
v blízkosti silnice. Na mostě přes Moravskou Sázavu pokračují bourací práce, montáž nové
ocelové nosné konstrukce mostu je plánována na měsíc květen. Celá stavba bude hotova do
konce srpna 2015.
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Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Zápis do MŠ pro školní rok 2015/2016
Od 11. 5. 2015 do 13. 5. 2015 se uskuteční zápis dětí do MŠ v Tatenici pro školní rok
2015/2016. V těchto dnech budou u pí. uč. Aleny Koppové ve II. oddělení MŠ k dispozici
přihlášky. Děti do MŠ přijímá ředitelka školy na základě řádně vyplněné přihlášky a
stanovených kritérií, se kterými jsou zákonní zástupci seznámeni během zápisu do MŠ. Zápis
do MŠ bude ukončen 13. 5. 2015. Řádně vyplněné přihlášky budou přijímány do 22. 5. 2015
do 12.00 hodin.

Provoz mateřské školy během hlavních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2015
1. 7. – 10. 7. mateřská škola otevřena od 6.30 do 16.00 hodin
13. 7. – 21. 8. mateřská škola uzavřena
24. 8. – 31. 8. mateřská škola otevřena od 6.30 do 16.00 hodin
Od 1. září mateřská škola otevřena od 6.30 do 16.00 hodin.
Vědomostní soutěž Právo pro každého
Vědomostní soutěž Právo pro každého pořádá město Lanškroun prostřednictvím
pracovní skupiny prevence kriminality. Program je zaměřený na oblast primární prevence.
Žáci 8. ročníku naší školy se soutěže účastní již popáté. Školní kolo proběhne 27. dubna a
regionální kolo se uskuteční 15. května na zámku v Lanškrouně.
Školní výlety
1. - 3. ročník: Nové Hrady
4., 5. ročník: Velké Losiny
6. - 9. ročník: Telč, Jihlava

Mgr. Eva Valentová

Zájezd do Jižní Anglie
V termínu od 3. 5. do 7. 5. 2015 se 11 žáků (5. – 9. ročník) naší školy v doprovodu
dvou pedagogů zúčastní pětidenního autobusového zájezdu do Jižní Anglie. V programu
zájezdu je návštěva Brightonu, Portsmouthu, Chichestru a Londýna. Účastníci budou
ubytováni v hostitelských rodinách s plnou penzí. Žáci si tak prakticky ověří znalosti
anglického jazyka, poznají místní kulturu a zvyky. Bližší informace na www.zs.tatenice.cz.
Mgr. Hana Pokorná, Mgr. Ludmila Poláková
Historicko – turistický kroužek
Před několika lety jsme na naší škole pro žáky 2. stupně založili Historicko – turistický
kroužek. Žákům nabízíme smysluplné trávení volného času při poznávání historických,
technických a přírodních památek naší země. Ve spolupráci se starostou obce jsme v rámci
grantů Pardubického kraje na volnočasové aktivity vypracovali projekt nazvaný Poznej
památky našich sousedů. Na tento projekt se nám již popáté podařilo grant získat. Zájezdy do
zahraničí nabízíme i žákům, kteří kroužek nenavštěvují, případně i rodičům. S žáky jsme již
navštívili polský Krakov a Wieličku, slovenskou Bratislavu a Děvín. Dvakrát jsme se podívali
do Rakouska, kde jsme si prohlédli Vídeň a její nejznámější památky, zámek Laxenburg
s parkem, lázeňské město Baden a svezli jsme se po nejstarší evropské horské železnici
Semmering. Na konci letošního školního roku zavítáme opět na Slovensko. Navštívíme
lázeňské město Bojnice a zříceninu Čachtického hradu, který smutně proslavila Alžběta
Báthoryová.
Na tyto zájezdy žákům v rámci grantu přispívá i Obec Tatenice.
PhDr. Jana Žáková
Činnost SDH Tatenice
2.5.2015 proběhne sběr železa
8.5.2015 Okrsková soutěž v Žichlínku
8.-9.5.2015 Družstvo MH se zúčastní soutěže ve Sv. Jiří
9.5.2015 pochod Sv. Floriána od 7.30 hod
30.-31.5.2015 okresní vyhodnocení soutěže hry Pramen v Mladkově
Zprávu podává starosta sboru Josef Kučera

Činnost JSDH Tatenice
Od začátku roku 2015 proběhly 4 zásahy –
1 požár v Lukové
1 požár v Květné
1 technická pomoc Tatenice
1 technický zásah Krasíkov
Výzva pro majitele toulavých psů
Dobrý den, obracíme se na vás, jako spoluobčany,
naše krásná a kupředu rostoucí obec, na kterou můžeme být právem hrdi, se stále častěji
potýká s problematikou toulavých psů a jejich stížnostmi na ně. Vězte, že ne každému je
příjemné potkávat volně pobíhající psy bez dozoru! Všichni si musíme uvědomit, jaké to
muže mít následky v případě rizika nehody na pozemních komunikacích a nás občany kteří
jsme tímto vystaveni možnému napadení, zvláště DĚTI.
Držení psů v obci je upraveno vyhláškou a její nedodržování může být řešeno v přestupkovém
řízení, dále odchytu volně pobíhajícího psa městskou policií a následnému umístění do útulku
po dobu zjištění jeho majitele. S tím souvisí úhrada nemalých nákladů, které za každý další
den narůstají. Za tyto náklady odpovídá majitel psa.
Také upozorňujeme všechny pejskaře, kteří venčí své miláčky na území obce, aby po nich
uklízeli! Všichni dobře víme jak je nepříjemné, už jen čistit svojí obuv od nevábně
zavánějícího produktu z trávicího ústrojí. Nehledě nato, když jdeme do práce či společnosti a
tato nehoda nás potká. Každý první občan této obce, kterému záleží na tom, kde žije, a hlavně
jak se mu žije, by měl jít příkladem ostatním. Je to přece naše obec, tak pojďme pokračovat
ve zvelebování i tímto směrem.
Majitelům, nebo-li zodpovědným osobám za svého psa prosíme o respektování druhých, kteří
s tímto problémem nemají nic společného, ale také občany nevlastnící psa, žádáme o
respektovaní pejskařů, kteří jednají dle vyhlášky.
Společně to půjde lépe!!
Pokud máte jakoukoli připomínku k tomuto příspěvku, nebo máte jiný návrh, řešení k této
problematice pište na emailovou adresu katerina.subrt@seznam.cz
Vašich reakcí a podnětů si vážíme, zpětná vazba je pro nás důležitá!!
Děkujeme za pochopení, Zastupitelstvo obce
Příspěvek vložila Kateřina Šubrtová

„Pálení čarodějnic“
TJ Sokol a ZŠ Tatenice Vás srdečně zvou ve čtvrtek 30. 4. 2015 na „Pálení čarodějnic“ na
hřišti TJ. Bude zajištěno bohaté občerstvení, hudba. Sraz čarodějnic je v 18 hodin na hřišti TJ.
Pro čarodějnice jsou připraveny soutěže a drobné ceny. Všechny masky budou odměněny.

Pozvánka na Den matek
Obecní úřad zve všechny maminky, babičky, prababičky, tetičky na tradiční oslavu svátku
matek, která se koná v neděli 10. května od 14 hodin na zámku. Těšit se můžete na
program, který pro Vás připravily děti ze ZŠ a staršího oddělení MŠ se svými učitelkami.
Akce čistý les
Pořádáme 3. Ročník akce čistý les. Sraz 16.5.2015 v 8 hod u mlýna na horním konci obce.
Co si vzít sebou? Rukavice a něco na opečení, akce bude završena táboráčkem.
Těšíme se na Vás
Kateřina Šubrtová a Martin Štěpánek

Splatnost poplatků za odpady a psa
Upozorňujeme občany, že 30. 4. 2015 končí termín splatnosti poplatku za komunální odpad a
poplatku ze psů. Po tomto termínu bude účtováno penále ve výši 50%.
Oznámení ČEZ o přerušení dodávky el. energie
ČEZ Distribuce a.s. oznamuje, že dne 6. května 2015 bude v celé obci od 8:00 do 18:00 hodin
přerušena dodávka elektrické energie.
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Fotbal na hřišti TJ Sokol – jarní část
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Domácí fotbalové turnaje dětí - bambini a přípravky a se uskuteční 2. a 3. května od 9 hod.
Dětský den
Tělovýchovná jednota Sokol Tatenice pořádá pro děti tradiční dětský den 31.5.2015 od 14
hodin na hřišti TJ. Moderátorem dětského odpoledne bude Standa Celý.
Společenská kronika
Přivítali jsme do života: Petra Skulu

(20.3.)

Sňatek uzavřeli :
Iva Dolečková (Tatenice) a Jaromír Stryja (Tatenice)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
92 let Josef Polách
(6.6.)
89 let
82 let Ladislav Parolek
(13.6.)
80 let
75 let Emilie Bednářová (1.5.)
Rozloučili jsme se s:

Jaroslavou Leharovou

(28.2.)

(4.4.)

Luboslav Štodt
Vilém Suchomel
Antonínem Václavským

(2.7.)
(4.6.)
(7.3.)

