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Změny v odpadovém hospodářství od r. 2013
Od 1.1.2013 bude platit nová vyhláška obce č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je
zveřejněna na úřední desce a internetových stránkách obce. Nová vyhláška reaguje na
parlamentem schválenou novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která nabývá
účinnosti 1.1.2013. Změny se týkají především rozšíření okruhu poplatníků za odpady. Nově
budou platit poplatek za odpady také cizinci žijící v obci, i když zde nejsou hlášeni k trvalému
pobytu a dále majitelé bytu nebo rodinného domu v obci, ve kterém není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba.
Termíny svozu popelnic se nemění a zůstávají každý sudý týden v pátek.
Termíny sběru plastů a nápojových kartonů v roce 2013 budou ve středu
16.1. 13.2. 13.3. 10.4. 8.5. 5.6. 3.7. 31.7. 28.8. 25.9. 23.10. 20.11. 18.12.
Sklo bude sváženo 4x ročně ve středu v týdnech č. 5,18,31,44. Zakoupili jsme nový kontejner
na bílé sklo, který byl přidán na stanoviště před prodejnu Konzum. Svoz nebezpečného
odpadu bude dne 13.6. a 6.11. Papír z modrých kontejnerů bude svážen jednou měsíčně
v úterý v týdnech č. 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49. Informace o všech termínech svozu
odpadů jsou trvale umístěny na webových stránkách naší obce v sekci Informace.
Poplatek za odpady na r. 2013 zůstává ve stejné výši, tj. 400 Kč/osobu a je třeba ho zaplatit
nejpozději do konce dubna. Při zaplacení poplatku za odpady obdržíte samolepku (nebo
samolepky v případě že máte více popelnic) určenou pro nalepení na popelnici. V případě
bezhotovostní platby je třeba si pro samolepku buď přijít osobně nebo se dohodnout na jejím
doručení. Od 1.5.2013 svozová firma Ekola popelnice, které nebudou označeny samolepkou,
nevysype. Pokud si chcete zakoupit novou popelnici, doporučujeme pro objednání využít
eshop na internetových stránkách svozové firmy Ekola Č. Libchavy. V ojedinělých případech,
kdy se vám směsný komunální odpad nevejde do popelnice, bude možné i nadále odpad uložit
do plastového pytle a přidat k popelnici. Rovněž od 1.5.2013 však bude nutné k těmto účelům
používat pouze plastové pytle k tomu určené (se zvýšenou pevností) s logem Ekoly. Tyto
plastové pytle bílé barvy bude možné zakoupit na obecním úřadě za 5 Kč/ks.
Nové známky pro evidenci psů
Při zaplacení poplatku za psa obdržíte novou psí známku. Poplatek za psa rovněž zůstává ve
stejné výši tj. 200 Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč. V naší obci je
chováno přibližně 170 psů.
Příprava nového územního plánu obce Tatenice
V říjnu byly zahájeny práce na zhotovení nového územního plánu. Ve výběrovém řízení na
zhotovitele územního plánu byla z pěti nabídek vybrána firma A-PROJEKT Pardubice s.r.o.,
zastoupená ing. arch. Pavlem Tománkem, s nejnižší nabídkovou cenou 210 000 Kč.
V současné době je na úřední desce zveřejněn návrh zadání územního plánu. Po schválení
návrhu zadání územního plánu zastupitelstvem obce bychom chtěli v termínu do konce ledna
2013 podat žádost o grant Pardubického kraje na podporu pořízení územních plánů.
Předpokládáme, že nový územní plán by měl být hotov a schválen nejpozději v roce 2014.
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Úspora nákladů na elektřinu pro obec
Naše obec se sdružila s dalšími dvaceti obcemi a městy mikroregionů Orlicka a Lanškrounska
ke společnému nákupu elektřiny na komoditní burze s cílem co nejvíce snížit cenu za
elektřinu pro rok 2013. Nákup proběhl koncem srpna u Českomoravské komoditní burzy
Kladno a výsledek nákupu předčil očekávání obou svazků obcí. Podařilo se snížit náklady na
elektrickou energii o 15%. Pro naši obec se jedná o dodávku elektřiny pro zámek, ZŠ, MŠ,
hasičskou zbrojnici, společnou spotřebu v bytových domech, ČOV a veřejné osvětlení.
Celková úspora činí 55 tis. Kč. Předpokládáme, že se společnými nákupy energií budeme
pokračovat i v dalších letech.
Vážení spoluobčané,
za několik dní přivítáme rok 2013. Pro někoho byl rok 2012 rokem radosti, pro jiného rokem
smutku. Ne všechna přání byla naplněna a všechny tužby vyslyšeny. Takový už je život. Přeji nám
všem, abychom i nadále nacházeli společnou řeč a vůli zvládnout všechny úkoly a problémy.
Případné neshody abychom řešili moudře a uvážlivě, se snahou najít to nejlepší řešení.
K plnohodnotnému životu potřebujeme nejen materiální prostředky, ale hlavně zdraví, osobní a
rodinnou pohodu, lásku a podporu svých blízkých a po náročné každodenní práci čas na
odpočinek nebo relaxaci s rodinou a přáteli. Přeji Vám, aby přání „šťastný a veselý“ přestalo být
jen vžitou frází a stalo se skutečností.
Vladimír Žák, starosta
Stavební úřad Tatenice – upozornění stavebníkům
Dne 22.10.2012 v částce č. 130 sbírky zákonů byla vydána změna zákona č. 183/2006 Sb. stavební řád
– zákonem č. 350/2012 Sb. s platností od 1.1.2013. V tomto novém zákoně je mnoho podstatných
změn oproti platnému předpisu č. 183/2006 Sb..
Jednou z těch významných změn je i podstatné zvýšení správních poplatků za vydání správních
rozhodnutí nebo souhlasů oproti stávající úpravě.
Uvedu jen malou část z cca 50ti položek:
dnes
po 1.1.2013
umístění rodinného domu
1000
1000
stavební povolení rodinného domu
300
5000
umístění garáže
1000
1000
stavební povolení garáže
300
1000
umístění ostatní stavby
1000
20000
povolení ostatní stavby
3000
10000
souhlas s ohlášenou stavbou
1000
výjimka z OTP
5000
rozhodnutí o povolení užívání stavby
1000
místní šetření na stavbě
100
500
přičemž dle nového zákona se poplatky budou sčítat (např. územní rozhodnutí a stavební povolení na
rodinný dům - dnes 300,- Kč a od 1.1.2013 6000,- Kč).
Ing. Eva Tulisová, stavební úřad Tatenice

Informace Základní školy a Mateřské školy Tatenice
Vánoční výstavka
Vánoční výstavka bude otevřena v neděli 16. 12. 2012 po skončení Adventního
koncertu - přibližně v 15.00 hodin. Na výstavce si můžete zakoupit kávu, čaj a ochutnat
vánoční cukroví, které upekly děti z 1. stupně naší školy. Již tradičně budou v prodeji
perníčky a drobná keramika. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme.
Školní ples
V sobotu 19. ledna 2013 se uskuteční 7. ŠKOLNÍ PLES v sále na Zámečku, hrát bude
skupina Postylion. Vstupenku s místenkou je možné zakoupit od 7. ledna 2013 v ZŠ Tatenice.
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ve středu 16. ledna 2013 se v budově ZŠ Tatenice v učebně 1. ročníku uskuteční zápis
do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2013/2014.
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V podzimních měsících se žáci naší školy zúčastnili různých soutěží a akcí:
Kroměříž - exkurze 8., 9. ročník
IPS ÚP Ústí nad Orlicí 9. ročník
Atletický trojboj 2. - 5. ročník
Beseda se zástupci SPŠ ÚO 9. ročník
Halloween 1. - 9. ročník
Muzeum řemesel Letohrad 5., 6. ročník
Ostrava - exkurze 6. - 9. ročník
Florbal dívky 8., 9. ročník Lanškroun
Drakiáda
Účast v soutěži Sázavské betlémy 3.-5. r.
Přehlídka SŠ a SOU 9. ročník
Praha - exkurze 5. ročník
Beseda se zástupci SOŠ a SOU Lanškroun
Muzeum řemesel Letohrad 2., 3. ročník
a SŠ a SOU lesnického Šternberk 9. ročník
Beseda se zástupci SPŠ stavební Letohrad 9. r.
Pekárna Sázava - exkurze 2. stupeň
Brno - exkurze 6., 7. ročník
Lesní obora Strážná 4. ročník
Florbal chlapci 7. - 9. ročník Jablonné nad Orlicí Mikuláš
Bazén Lanškroun 4. ročník
Právo pro každého - beseda 8. ročník
Mikulášká besídka - klub důchodců, vystoupení Pěveckého sboru
Praha - exkurze 2. stupeň
Mgr. Eva Valentová
Projekt „Blíž k řemeslům a technickým oborům “
V letošním školním roce jsme na naší škole začali v rámci projektu „ Blíž k řemeslům a
technickým oborům“ vyučovat nový nepovinný předmět Řemeslné techniky. Tento předmět
je určen pro žáky 5. a 6. ročníku a jeho cílem je prostřednictvím praktických rukodělných
činností a přímými osobními zážitky vytvářet a posilovat v žácích kladný vztah k manuálním
činnostem, rozšířit dovednosti žáků a umožnit jim osvojení si tradičních i moderních
řemeslných technik. Do předmětu se přihlásilo celkem 20 žáků, kteří jsou rozděleni do dvou
skupin podle ročníků. Vyučujeme 2 hodiny týdně a skupiny se ve výuce střídají, takže každá
pracuje 4 hodiny za měsíc. V podzimních měsících žáci pracovali s keramickou hlínou –
pokusili se vyrobit drobný keramický šperk, knoflíky a podložku pod květinovou vazbu.
V rámci okruhu „ příprava pokrmů“ si pochutnali na vlastnoručně vyrobeném pečeném čaji a
čeká je pečení vánočního cukroví. Žáci si také zasadili košíkářské vrby, s jejichž proutky
budou pracovat na jaře. Navštívili jsme Muzeum řemesel v Letohradě, kde jsme si prohlédli
expozici historických řemesel a sto let starou školní třídu a mohli si tak vytvořit představu, jak
žili a pracovali naši předkové. Žáci se také zdokonalují v práci s textilem – základními
ozdobnými stehy vyšili prostírání a získali první zkušenosti s šitím na šicím stroji.
Mgr. Ivana Zatloukalová
Florbalový turnaj žákyň 8. a 9. ročníku
20. listopadu se dívky z 8. a 9. ročníku zúčastnily okrskového kola florbalu na ZŠ B.
Smetany v Lanškrouně. V turnaji bojovalo pět družstev a hrálo se systémem „každý
s každým“. Zúročilo se to, že konečně máme tělocvičnu, kde můžeme trénovat. Holky se
opravdu snažily, podařilo se jim zvítězit ve všech zápasech. V naší brance skončily pouze dva
góly, soupeřky jich od nás inkasovaly sedmnáct. Nejvíce se o to zasloužila trojice Šárka
Sladkovská, Pavla Totušková, Kristýna Zachová a brankářka Eva Skalická, ale velký dík a
pochvala patří všem zúčastněným. Děvčatům se podařilo to, co se doposud nepodařilo ani
chlapcům, poprvé v historii turnaje se probojovala do okresního kola. Okresní kolo se koná
13. 12. v Brandýse nad Orlicí. Držte nám palce.
PhDr. Jana Žáková
19. ledna - Školní ples

Společenské plesy na zámku v r. 2013
8. února - Lidový ples
16. února - Sportovní ples

Přehled mší sv. během vánočních svátků v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici
24.12.2012 23:30 hod
25.12.2012 10:30 hod
26.12.2012 8:45 hod
1.1.2013
9:hod
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Adventní koncert
Obecní úřad a Římskokatolická farnost Tatenice Vás všechny srdečně zvou na adventní
koncert, který se uskuteční v neděli 16. prosince od 14:00 hodin v místním kostele. Vystoupí
Pěvecký sbor CARMEN. Vstupné je dobrovolné.
Po koncertě bude v ZŠ otevřena výstavka prací žáků naší školy.
Sportovní turnaje
Dne 27.12.2012 od 13 hod se v tělocvičně uskuteční fotbalový turnaj mužů. Tradiční vánoční
turnaj ve stolním tenisu bude 29.12.2012 v ZŠ od 8:30 hod. Na Silvestra 31.12.2012 od 15:15
hod proběhne utkání tatenických hráčů v ledním hokeji na zimním stadionu v Lanškrouně.
UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR NEJEN PRO SENIORY
V souvislosti s množícími se případy krádeží na seniorech v poslední době pokládáme za důležité
varovat a upozornit občany, na co by si měli dávat pozor. Nástrahám nejrůznějších chytráků a
podvodníků se mohou i sami senioři aktivně bránit tím, že budou dodržovat následující zásady:
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Zkontrolujte, kdo je za dveřmi přes kukátko,
nejlépe panoramatické. Pořiďte si na dveře bezpečnostní řetízek. Nebuďte důvěřiví a nepouštějte cizí
lidi do svých domů a bytů, nikomu nepůjčujte peníze.
Zvoní-li nějaký opravář nebo pracovník úřadu, případně jiných služeb (odečet plynu, elektřiny, vody
apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz nebo raději zavolejte na úřad či instituci, na kterou se
dotyčný odvolává. Tyto instituce navíc většinou domlouvají návštěvu svých pracovníků telefonicky
předem nebo ji oznamují vývěskou v domě. V případě jakýchkoli pochybností trvejte na tom, že o
nabízenou službu nestojíte. Slušný člověk vaši ostražitost pochopí.
Podvodníci využívají různé „báchorky“, záminky a lsti, neštítí se ničeho, využívají vaší důvěřivosti,
působí na vaše city, aby se dostali k vašim penězům. Pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají
řadu jiných způsobů, jak vás okrást. Nevěřte historkám, že pracovník jde s vámi podepsat dokumenty,
na základě kterých vám bude zvýšen důchod nebo sjednáno výjimečné pojištění, jde s vámi sepsat
výhodnou smlouvu na využití telefonu, rozšíření programů televize, vrátit přeplatek za služby apod.
Nesedejte k cizím lidem do auta, nevěřte ani nejrůznějším povídačkám o nehodách a operacích v
nemocnici, kvůli kterým nutně potřebují oni nebo dokonce nějaký váš příbuzný (např. syn či vnuk)
ihned finanční hotovost. Odkažte je na Policii ČR, která jim ráda pomůže a vás ochrání.
Své úspory byste měli mít uložené v bance nebo ve spořitelně, neměli byste si nechávat vyšší částky
doma v různých skrýších. Tím, že po vás podvodník požaduje zaplacení nějaké částky nebo zálohy,
případně rozměnění peněz, vás nenápadně přiměje k tomu, že mu bezděčně ukážete, kde své úspory
schováváte. Pak už jen stačí odlákat vaši pozornost a v nestřeženém okamžiku peníze sebrat. Proto
také často podvodníci pracují ve dvou i více, kdy jeden vás zabaví a druhý má možnost krást.
Mějte po ruce důležitá telefonní čísla na rodinné příslušníky, policii, lékařskou pomoc a hasiče,
případně i na organizace, které se zabývají péčí o seniory. V případě komplikací můžete rychle zavolat
pomoc. Pokud se stanete obětí výše zmíněného podezřelého jednání, zkuste zachovat klid a pokuste se
zapamatovat si a vybavit si důležité údaje o pachateli – především, zda to byl muž či žena, jak byl
vysoký, jakou měl postavu, oblečení, věk, barvu vlasů, očí. Jestli měl nějaké další typické znaky –
brýle, vousy, tetování; jaký měl způsob řeči, chůze apod. Jestliže vám ukáže nějaký doklad (průkaz),
neváhejte a pro jistotu si co nejvíc údajů z tohoto dokladu opište. Pokud dotyčný přijel vozem,
zapamatujte si, nebo si zapište registrační značku vozidla, případně typ a barvu. Váš popis může
významně přispět k odhalení pachatele a navrácení vašich věcí. Samozřejmě o celé události neprodleně informujte policii na bezplatné tísňové lince 158.
por. Mgr. Marie Šafářová komisař preventivně informační skupiny

Společenská kronika
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
81 let Marie Čapková
(4.1.)
81 let Milada Cejnerová
80 let Antonín Pokorný
(15.12.)
Rozloučili jsme se s: Marií Starmannovou (19.10.)
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(31.1.)

