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Investice, opravy a další projekty v r. 2018
Koncem května bude předána do užívání stavba Realizace společných zařízení Tatenice. Jde
o výstavbu nebo rekonstrukci čtyř polních cest, zasakovacího průlehu a výsadbu doprovodné
zeleně. Probíhají ještě dokončovací práce na dláždění propustků, dopravním značení a terénních
úpravách. Celkové výdaje dosáhly 20,34 mil. Kč. Podstatnou část těchto výdajů hradí Státní
pozemkový úřad, spoluúčast naší obce je 0,356 mil. Kč.
U projektu Ekologická obec, který zahrnuje pořízení kolového nakladače pro manipulaci
s bioodpady a doplnění počtu velkoobjemových kontejnerů pro BRO (biologicko rozložitelný
odpad), bylo dokončeno výběrové řízení. Dodavatelem techniky, se kterým už byla uzavřena
kupní smlouva, je firma ELKOPLAST CZ ze Zlína. Celkové náklady projektu jsou 1,74 mil.
Kč. Z toho dotace z OPŽP představuje částku 1,48 mil. Kč. Kolový nakladač bude mít i některá
přídavná příslušenství, např. paletovací vidle a zametací kartáč. To nám do budoucna usnadní
mnoho práce při údržbě a opravách v obci (např. zametání místních komunikací, nakládání
stavebních materiálů, apod.). Technika bude obci dodána nejpozději do konce června.
U projektu Chodníky II. etapa byla dokončena dokumentace pro územní řízení. Zahájení
územního řízení nám, bohužel, vázne na povolovacím řízení o přeložce plynovodu naproti
domu čp. 104. Po vyřízení povolení přeložky plynovodu bude zahájeno územní řízení. Pokud
nedojde ke zdržení při územním řízení, chtěli bychom stihnout ještě letos podat žádost o dotaci
z programu IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy.
Bytový dům pro 6BJ – v březnu byla konečně po několika odkladech vyhlášena výzva
z programu IROP - Sociální bydlení. Příjem žádostí bude zahájen 14. června. Nyní
zpracováváme potřebné dokumenty k žádosti, např. tzv. studii proveditelnosti, aj. tak, abychom
mohli podat žádost mezi prvními. Vzhledem k tomu, že vyhodnocení žádostí bude provádět
MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) až koncem roku 2018, s vlastní realizací a dokončením
stavby je třeba počítat až v r. 2019.
Technická infrastruktura pro 4RD vedle Stoupencových – pokračují projektové a přípravné
práce pro zasíťování pozemků. Trasa vodovodu a kanalizace je navržena i přes soukromý a
státní pozemek České pošty. Se soukromým vlastníkem už byla dohoda uzavřena, s Českou
poštou je stále v jednání.
Opravy místních komunikací – probíhají opravy kratších úseků cest v dolní a střední části
obce. Jedná se o úseky cest k Vlkovým a Orembovým, k Berkovým, k Leharovým, ke
Kolomazníkům, k Duškovým, kolem Manových a Mutlových, u zubního střediska, u mateřské
školy, k Pavelkům a k Pospíšilům. Na horním konci pak cesta k Ambrožovým. Od mateřské
školy ještě přibude nová cesta pro pěší k řadovkám s doplněním veřejným osvětlením. U
základní školy jsou hotové zpevněné plochy ze zámkové dlažby a odvodnění, zbývají dokončit
asfaltové plochy a to do konce května.
Komunitní centrum – změna užívání části budovy bývalých dílen ZOD, kde vznikne zázemí
pro sociální služby občanům a činnost místních spolků. Naše žádost o dotaci z IROP
prostřednictvím MAS Lanškrounsko byla doporučena k financování. Aktuálně jsme zahájili
výběrové řízení na zhotovitele stavby. V zadání výběrového řízení na zhotovitele požadujeme
termín zahájení realizace akce v srpnu 2018 a dokončení nejpozději v dubnu 2019.
Vladimír Žák, starosta

Mateřská škola
Blíží se konec školního roku a ani ve druhém pololetí jsme se nenudili. Po zimních
radovánkách jsme oslavili Velikonoce. S dětmi jsme chodili na velikonoční koledu s krásnými
výrobky. Navštívilo nás v březnu divadlo Jo-Jo s pohádkou „Z rozkvetlé louky“. Jejich
pohádky jsou moc krásně pro děti zpracované. V sobotu 24. 3. jsme s předškolními dětmi
vystupovali na vítání občánků. Na začátku dubna přijelo loutkové divadlo z Pernštejna s
„Vodnickou pohádkou“. Děti si mohly prohlédnout dřevěné, ručně řezané loutky z blízka.
V úterý 10.4. v naší MŠ proběhlo avizované vyšetření zraku dětí. Preventivní vyšetření zraku
jistě rodiče ocenili. Od 13.4. jezdíme celá školka každý pátek na krytý bazén ZŠ Dobrovského
v Lanškrouně, kde absolvujeme plavecký výcvik (10lekcí). Děti jsou ve vodě nadšené . Na
konci dubna jsme si s dětmi udělali „čarodějnický rej“ plný soutěží, čarování a lektvarů 
V květnu se uskutečnila v 1. třídě MŠ besídka ke Dni matek. Předškolní děti vystoupily
s pásmem písniček, básniček a tanečku na zámku 13.5 na Svátek matek. Dále nás čekají výlety
s dětmi. Za zvířátky do ZOO Olomouc pojede 1. třída MŠ a na hrad Bouzov 2.třída MŠ. Na
začátku května proběhl zápis do Mateřské školy. Celkem podaných je 9 přihlášek. Kdo má
ještě zájem své dítě přihlásit do mateřské školy, zastavte se pro přihlášku. Volná místečka stále
jsou . Na konci května proběhne fotografování dětí a vystavení tabla budoucích prvňáčků.
Ještě nás naposledy v tomto školním roce navštíví divadlo Jo-Jo a to 28. 5. s pohádkou
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. V červnu nás čeká oslava Mezinárodního dne dětí. Žáci ze
základní školy si pro naše školkáčky připraví soutěže. Na závěr školního roku předají deváťáci
štafetu předškolákům, kteří od září nastoupí do 1. třídy ZŠ. Našim budoucím školáčkům
přejeme úspěšný a pohodový vstup do 1. třídy  Za celý kolektiv mateřské školy.
Kateřina Květenská Dis.
Co nového v Základní a Mateřské škole Tatenice
Máme za sebou první čtvrtletí roku 2018 a rádi bychom se s Vámi podělili o to, co se v tomto
období událo v naší škole nového.
Investice
Jistě nikomu neušlo, jak úžasně se proměnilo okolí naší školy. Po dokončení stavebních prací
před školou bylo provedeno osázení ostrůvků růžemi a azalkami, vše bylo dosypáno kůrou.
Už se těšíme, až vše rozkvete.
K potřebným a zajímavým úpravám došlo také na nádvoří školy a na příjezdu k němu. Na
příjezdu byl položen nový asfaltový koberec, ale především zde vzniklo několik nových,
potřebných parkovacích míst. Na nádvoří bude vjezd vozidlům zakázán. Je zde velký pohyb
osob, rodičů, žáků, kteří zde tráví čas, jak při příchodu do školy a odchodu ze školy, dále o
přestávkách a v rámci družiny. Na nádvoří byla rozšířena zámková dlažba až po průlezky, aby
žáci nemuseli šlapat v blátě, které se zde tvořilo v době dešťů a v zimním období. Z tohoto
důvodu bylo také vytvořeno odvodnění této plochy dvěma kanálky. Zvláště to ocení družina,
která v těchto časech nemá jinou možnost hrát si venku.
Co se týče dalších plánovaných investic ve škole, plánujeme opravu a výměnu osvětlení
v některých třídách, kde světelnost nevyhovuje, opravu podlah ve zbývajících třídách a
kabinetech, především pak malování některých tříd, kuchyně a jídelny. Většina těchto prací
bude probíhat v době letních prázdnin.
Za tyto investice vděčíme a děkujeme našim zastupitelům, především pak panu starostovi.
Zápis do ZŠ a MŠ
Dne 4. dubna proběhl na naší základní škole zápis žáků do prvního ročníku školního roku
2018/2019 . K zápisu se dostavilo 11 dětí, 9 dětí bylo přijato, u dvou dětí byl schválen odklad
povinné školní docházky.
Zápis do mateřské školy probíhal ve dvou dnech, 2. a 3. května. Do školky bylo pro školní rok
2018/2019 nově přihlášeno 11 dětí. Při obou zápisech děti a žáci předvedli svoje znalosti a
dovednosti při osobních pohovorech s učiteli, rodiče měli možnost si nimi pohovořit, všichni
příchozí si pak mohli prohlédnout naši školu.

Příměstský tábor o prázdninách nově i v Tatenici
Ve spolupráci ZŠ a MŠ Tatenice a DDM Damián Lanškroun se nám pro letošní rok podařilo
získat dotaci na příměstský tábor v Tatenici. Uskuteční se v termínu 2. 8. – 31. 8. 2018. Dvacet
dětí z prvního stupně místní základní školy bude mít možnost posledních pět dní prázdnin zažít
s instruktory chvíle plné sportu, tvoření, zábavných her, turistiky a zajímavých akcí .
Mgr. Martin Joza- ředitel školy
Atletický trojboj v Damníkově
25. 4. 2018 se žáci z 2. – 5. ročníku zúčastnili atletického trojboje v Damníkově.
Soutěžilo se v hodu kriketovým míčkem, běhu na 60 metrů a ve skoku do dálky. Výsledky:
chlapci 2. a 3. ročník
Šimon Michal (3.)
2. místo
Jan Krejčí (3.)
3. místo
Pavel Novotný (3.) 7. místo
Matouš Kolomazník (2.)8. místo
František Skála (2.) 15. místo
Ondřej Pokorný (2.) 16. místo
Dívky 4. a 5. ročník
Marie Gildainová (5.) 1. místo
Tereza Bartošová (5.) 2. místo
Kateřina Kovářová (4.)5. místo
Chlapci 4. a 5. ročník
Patrik Knápek (4.) 3. místo
Radovan Jureček (4.) 6. místo
Filip Novotný (5.)
10. místo
Žáci 1. stupně připravili program na Den matek – 13. 5. 2018.
V květnu také proběhne školní kolo přírodovědné soutěže v poznávání rostlin a živočichů.
V měsíci červnu se uskuteční školní výlety. 1. – 4. ročník navštíví zámek Častolovice a
planetárium v Hradci Králové. 5. ročník pojede společně s 6. a 7. ročníkem do Poličky a okolí.
Mgr. Jana Kristková
2. stupeň
Pro žáky 2. stupně jsme opět připravili řadu zajímavých akcí. Žáci 9. ročníku navázali na
projekt 1. pomoc pro prvňáčky a ještě několikrát navštívili 1. třídu, kde si v různých
předmětech vyzkoušeli, jaké to je, stát před katedrou a učit. Osmý ročník absolvoval několik
besed s pracovnicemi OSPOD MÚ Lanškroun a Policie ČR v rámci projektu Právo pro
každého. V třídním kole následující soutěže byla vybrána čtveřice žáků, která nás
reprezentovala v Lanškrouně, obsadila pěkné 4. místo a postoupila do krajského kola. Osm
žáků 8. ročníku se zúčastnilo projektu PK TECHNOhrátky na SŠ obchodu, řemesel a služeb
v Žamberku, kde si v soutěžích s žáky ostatních škol také vedli velice dobře.
Se šestou a sedmou třídou jsme se vydali na dějepisnou exkurzi do Prahy. Navštívili jsme
zajímavou výstavu Mumie světa a prohlédli si historické centrum města.
Se členy historicko-turistického kroužku jsme se podívali na Mohylu míru u Slavkova a do
historického jádra Brna, navštívili jsme zámek Častolovice a jeho okolí. Ještě připravujeme
jeden výlet do Jeseníku a okolí.
Starší žáci se podíleli na soutěžích pro mladší děti na Pálení čarodějnic a některé dívky
pomáhaly při oslavě Svátku matek.
16. května proběhlo ve škole každoroční fotografování žáků.
Na začátek června jsme pro 8. a 9. ročník připravili preventivní program To je zákon, kámo,
který navazuje na projekt Preventivní vlak, jehož jsme se zúčastnili na podzim.
A je tady doba školních výletů. Žáci 8. ročníku vyjeli na dvoudenní výlet na Vranovskou
přehradu a do Znojma, žáky 9. ročníku čeká třídenní výlet do okolí Máchova jezera, 6. a 7.
ročník pojede společně s 5. ročníkem do Poličky a do Pekla Čertovina.
Ve spolupráci s obcí jsme opět zpracovali projekt Poznej památky našich sousedů a i tentokrát
jsme byli úspěšní. Díky dotaci z Pardubického kraje, a hlavně díky dotaci od Obce Tatenice, se
žáci 2. stupně podívají zdarma na jeden den do Vídně a odtud poplují lodí do Bratislavy.

Na konci školního roku nás ještě čeká několik turistických výletů po okolí a sportovní den pro
celou školu a mateřskou školu, kde bude i beseda s tatenickými hasiči s ukázkou hasičské
techniky. A je tady vysvědčení a Poslední zvonění – slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku a
předání štafety budoucím prvňáčkům, na které se těšíme. A potom už PRÁZDNINY! Všem
dětem a žákům přejeme krásné prázdniny, plné sluníčka a nezapomenutelných zážitků.
A kam po prázdninách nastoupí naši nynější deváťáci?
Všichni žáci byli úspěšní u jednotných přijímacích zkoušek a při přijímacím řízení a na
vybrané školy se dostali hned v prvním kole. GRATULUJEME!
HANUŠ Dušan
SŠ železniční, technická a služeb Šumperk Elektrikář - silnoproud
MARTINÁK Radek
Sportovní gymnázium Brno Gymnázium se sport. přípravou-volejbal
MORÁVEK Adam
SŠ technická Česká Třebová
Informační technologie
MUTL Jiří
SŠ technická Česká Třebová
Elektrotechnika
PROKOP Michal
SŠ automobilní Ústí nad Orlicí
Mechanik opravář motor. vozidel
ROZSYPAL Zdeněk
SOŠ a SOU Lanškroun
Nástrojař
FABIÁNKOVÁ Karolína
Gymnázium Česká Třebová
Gymnázium
GLOCAROVÁ Jaroslava
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh
Socálně správní činnost
HRUBČÍKOVÁ Tereza
SŠ prof. Vejdovského Olomouc
Rekondiční a sport. masér
INDROVÁ Anežka
PSŠ Letohrad
Stavebnictví
KNÁPKOVÁ Veronika
OA Choceň
Cestovní ruch
ZACHOVALOVÁ Lucie
OA Choceň
OA – Zahraniční obchod
KOTOUČEK Ondřej
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh
Opravářské práce
Všem vycházejícím žákům přejeme na nových školách hodně úspěchů, dobré pedagogy
a dobré kamarády.
PhDr. Jana Žáková
Dětský den, pouťové odpoledne a karneval na hřišti TJ Sokol
TJ Sokol Tatenice pořádá pro děti tradiční dětský den v neděli 3. 6. 2018 od 13 hodin na hřišti
TJ. Děti budou moci zhlédnout ukázku činnosti „Integrovaného záchranného systému“
(záchranka, hasiči, Policie).
V sobotu 23. června bude letní karneval od 20:00 hod, hraje hudební skupina MTV Mohelnice.
V neděli 24. června pak tradiční Pouťové odpoledne.
Bohaté občerstvení zajištěno, srdečně Vás zvou pořadatelé.
Letní slavnost
Obecní úřad srdečně zve občany na " Letní slavnost", která se bude konat v sobotu 28.7.2018
na místním hřišti. Od 15:00 do 18:00 hodin bude hrát Cimbálová muzika Aleše Smutného
se zpěvákem a komentátorem Karlem Hegnerem, kterého jistě znáte z televizního programu
Šlágr. Věříme, že přijdete strávit příjemné odpoledne. Občerstvení bude zajištěno.
za kulturní výbor Stanislava Plocová
Společenská kronika
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu v měsíci červnu, červenci: (z důvodu
nařízení o ochraně osobních údajů nebudeme nadále uvádět konkrétní data narození)
85 let
70 let

Ladislav Parolek
Mária Kotoučková

Sňatek uzavřeli :

83 let
80 let

Vilém Suchomel
Libuše Svobodová

75 let Vlasta Šimková
70 let Věra Novotná

Pavlína Jeřábková (Krasíkov) a Roman Steiger (Brno)

Rozloučili jsme se s: Josefem Pavlíčkem

(26.3.)

(21.4.)

Antonínem Budkou (4.5.)

