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Odpadové hospodářství v r. 2017
Za uplynulý rok můžeme opět vyhodnotit množství a třídění odpadů v naší obci. Pro srovnání
uvedu v závorce i množství odpadu v r. 2016. V roce 2017 bylo odvezeno celkem 174 tun
(165) směsného komunálního odpadu z popelnic a 3,18 tun (3,0) velkoobjemového odpadu
(jarní svoz velkého kontejneru u hasičské zbrojnice). Vytříděno bylo 11,1 t (10,2) plastů, 9,4 t
(9,1) t skla a 4,6 t (2,6) papíru. Děkujeme všem občanům za třídění odpadů. Celkové náklady
na svoz všech odpadů, včetně nebezpečných odpadů a velkoobjemového odpadu, dosáhly
v roce 2017 výše 509.995 Kč. Na poplatcích za odpady od občanů vybrala obec celkem
340.393 Kč. Z prodeje tříděného odpadu bylo utrženo 6.445 Kč. Příjem od společnosti EKOKOM za třídění odpadů byl 93.345 Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši -69.812 Kč
uhradila obec ze svého rozpočtu, což je o 42.550 Kč více než v r. 2016 a představuje to částku
78 Kč za osobu. Výdaje vzrostly mimo jiné i zavedením četnějšího svozu papíru od r. 2017.
Poplatek za odpady na r. 2018 zůstává ve výši 400 Kč/osobu a je třeba ho zaplatit nejpozději
do konce dubna. Pro bezhotovostní platbu převodem z účtu jsou informace k platbě uvedeny na
webových stránkách obce. Stávající samolepky na popelnice zůstávají stále v platnosti.
Nezapomeňte si však na obecním úřadě vyzvednout samolepku na popelnici v případě, že si
pořídíte novou popelnici. Popeláři zpravidla v některém jarním termínu provádí kontrolu a
popelnice neoznačené samolepkou nevyvezou.
Před Velikonocemi bude možné zbavit se velkoobjemového odpadu z Vašich domácností.
Kontejner bude přistaven od pátku 23. března (odpoledne) do neděle 25. března 2018 u
hasičské zbrojnice. Velkoobjemový odpad (nábytek, lino, matrace, koberce, aj.) do kontejneru,
pokud možno, porovnejte, aby byl prostor kontejneru využit co nejlépe. Kontejner není určen
pro stavební odpad, biologický odpad, železný šrot ani nebezpečný odpad. Staré železo však
můžete v uvedeném termínu přivézt také a odložit ho vedle kontejneru. Pracovníci obce
následně zajistí jeho úklid do kontejneru na železný šrot v bývalých dílnách ZOD.
Co připravujeme v obci v r. 2018
Na jednání zastupitelstva obce v únoru 2018 jsme schválili historicky nejvyšší rozpočet obce.
Celkové výdaje jsou ve výši 27,7 mil. Kč. V posledních letech hospodaříme s výrazným
přebytkem. Důvody jsou jednak zvýšení daňových příjmů úpravou metodiky pro rozdělení
daní pro obce a města, dále využívání možných dotací na realizované projekty a dobré
hospodaření obce. To vše nám dovoluje více investovat do údržby majetku obce a novými
projekty zlepšovat podmínky pro život v obci nás všech.
Projekt Ekologická obec – nákup kolového nakladače a ocel. kontejnerů na biologicky
rozložitelný odpad. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele této techniky.
Komunitní centrum – změna užívání části budovy bývalých dílen ZOD, kde vznikne zázemí
pro sociální služby občanům a činnost místních spolků. Čekáme na vydání rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Zároveň připravujeme podklady pro vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele. Zahájení stavebních prací předpokládáme v červnu.
Projekt Chodníky II. etapa – aktuálně probíhá zpracování prvního stupně projektové
dokumentace pro územní řízení a jednání s vlastníky pozemků dotčených připravovanou
stavbou.

Bytový dům pro 6BJ – zahájení stavby nového bytového domu se šesti byty. Vyhlášení výzvy
pro dotace na bydlení z IROP bylo znovu odloženo. Projekt máme připravený a po vyhlášení
výzvy (pravděpodobně v březnu 2018) podáme žádost o dotaci. Se zahájením stavby bychom
chtěli začít ještě letos.
Technická infrastruktura pro 4RD vedle Stoupencových – probíhají projektové práce pro
zasíťování pozemků. Jedná se o rozvody nízkého napětí, vodovod, kanalizaci, plynovod a
veřejné osvětlení. V letních měsících budou rozvody postupně realizovány. Při stavbě
vodovodu musí být rovněž vyměněna část starého vodovodního řadu, která je nevyhovující.
Rekonstrukce místních komunikací včetně odvodnění – na jaře začnou opravy kratších úseků
cest, které navazují na již opravené páteřní místní komunikace v dolní a střední části obce. Na
horním konci bude opravena cesta k Ambrožovým. Vznikne také nová cesta pro pěší od MŠ
k řadovkám. Dokončeny budou zpevněné plochy u ZŠ a osázení vybraných ploch zelení.
Z loňského roku ještě zbývá dokončit povrch nové místní komunikace - prodloužení nad
Glocarovými ke stavebním parcelám.
V plánu je rovněž vybudovat část nového veřejného osvětlení ze stožárových svítidel k cestě
nad Šínovými. U bytového domu Záložna dojde k opravě oplocení, zbourání starých dřevěných
kůlen a pořízení zahradních domků pro nájemníky. V základní škole budou v některých třídách
opraveny podlahy a osvětlení a provedena nová výmalba.
starosta
Ze života mateřské školy
Nastal nám nový rok 2018, děti se vrátily po Vánocích plné dojmů a všichni se těšíme na sníh a
zimní radovánky! 15.1. k nám přijelo oblíbené divadélko Jójo se „Zvědavou pohádkou“, při
které se pobavili malí i velcí. Vzápětí konečně nasněžilo, takže jsme bleskově zorganizovali již
4. Zimní olympijské hry MŠ Tatenice, kde nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se . Děti si
zasoutěžily na pohádkově zasněžené zahradě a na závěr obdržely olympijské medaile, diplomy
a sladké ceny. V únoru jsme zorganizovali kreativní dopoledne pro rodiče s dětmi – všichni
měli možnost ukázat, že fantazii se meze nekladou při stavění s magnetickou stavebnicí
Geomag a stavby byly opravdu konstrukčně velmi zajímavé!
15. 2. proběhl ve školce veliký Maškarní karneval plný veselí, tance a soutěží – děti měly
krásné masky a moc jsme si to užili  ! 26. 2. se zúčastníme naučného programu – přijede
k nám zástupce letištní ochrany s několika živými dravci, pejskem a fretkou – děti se dozví
mnoho zajímavého a poučného ze života těchto zvířat. 21.3. se budeme těšit opět na divadélko
Jójo tentokrát na „Pohádku z rozkvetlé louky“ a na dveře „již zaklepají“ Velikonoce – budeme
vyrábět spoustu krásných dekorací, upleteme pomlázky a půjdeme na koledu po vesnici . 6.4.
přijedou do školky herci divadla Pernštejn, kteří nám se svými marionetovými loutkami zahrají
„Vodnickou pohádku“. Od dubna začneme jezdit na 10 lekcí předplaveckého výcviku na bazén
do Lanškrouna, kam se po loňských zkušenostech děti velmi těší! Naše veliké díky patří panu
starostovi Vladimíru Žákovi za štědrý příspěvek na dopravu  !
Na všechna divadla k nám zveme všechny děti, které školku ještě nenavštěvují a chtěly by se k
nám se svými rodiči podívat  a zároveň je srdečně zveme k Zápisu do MŠ na školní rok 2018
– 2019, který se uskuteční 2. 5. 2018 od 9.00 – 12.00 hod. a 3.5.2018 od 13.00 – 16.00 hod.
še ze života MŠ naleznete ve fotogalerii na našich webových stránkách - http:/ms.tatenice.cz
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Bc. Kovářová Lída
Úspěšný rok 2017 na Základní škole a Mateřské škole Tatenice
Jsme na začátku nového roku 2018 a bývá dobrým zvykem zrekapitulovat rok minulý. Pro naši
školu to byl rok velmi úspěšný, rok mnoha změn, inovací a investic. Podařilo se nám získat
nemalou dotaci z EU. Dosáhli jsme vyrovnaného rozpočtu. Z hlediska organizace školy byly
přerozděleny některé kompetence zaměstnanců školy, byl vytvořen systém pravidelného
setkávání vedoucích pracovníků a zaměstnanců školy. Zjednodušili a zefektivnili jsme některé
procesy elektronizací třídních a žákovských knih.

V naší škole působí nově dvě asistentky, které pomáhají našim dětem v mateřské škole a
žákům v základní škole. Pokračovala spolupráce s DDM Lanškroun v oblasti kroužků. V rámci
dotace nově žákům nabízíme čtenářský kroužek a kroužky logických her.
Žáci naší školy se aktivně a úspěšně účastnili mnoha akcí pořádaných naší školou: lyžařský
kurz, Halloween, Volba krále a královny, sportovní den, školní výlety, zájezdy turistického
kroužku, zájezdy do Rakouska a Německa, vánoční výstavka, různé vzdělávací akce zaměřené
například na prevenci sociálně patologických jevů, koncerty, divadla, i akcí pořádaných jinými
organizacemi: vystoupení k výročí 750 let založení obce, Rozsvěcení vánočního stromu,
Čarodějnice, sportovní soutěže / atletika, florbal, sálová kopaná, vybíjená … / a další.
Naši učitelé absolvovali společné výjezdní vícedenní vzdělávání. Největší změnu škola a
školka prodělala v oblasti materiální a v oblasti investic. Ve školce máme nový zahradní
domek, opraveny byly zahradní herní prvky a nábytek. Ve škole byly vyměněny staré
radiátory, vymalovány chodby a šatny, opraveny podlahy v některých třídách, vyměněna stará
audiovizuální technika, vyměněn některý nevyhovující nábytek …
Zahájila se rozsáhlá rekonstrukce přechodu, chodníků a parkoviště před školou. Poděkování
patří starostovi a zastupitelům obce Tatenice za vstřícný přístup a finanční podporu.
Mgr. Martin Joza, ředitel školy
ZŠ Tatenice má už třetí pohár ze sportovních akcí !!!!
Do třetice všeho „stříbrného“. Tak by se dal nazvat „hattrick“ žáků naší školy na sportovních
soutěžích v letošním školním roce. Po získání dvou krásných bronzových pohárů starších dívek
a mladších chlapců na podzimních turnajích ve florbalu jsme se dočkali poháru stříbrného!
Skvělé druhé místo vybojovali naši borci ze 6. a 7. ročníku na turnaji základních škol
v Lanškrouně dne 19.12.2017 v sálové kopané. V těžké konkurenci družstev z Lanškrouna a
jednoho družstva z Jablonného nad Orlicí podlehli pouze o jediný gól družstvu ZŠ A. Jiráska.
Bylo to úspěšné zakončení roku 2017. Naši školu reprezentovali :
Jarda Knápek, Tadeáš Heger, Petr Skala, Lukáš Fabiánek, Tomáš Gildain, Radim Michal, Petr
Kuttich a Jarda Hamřík.
Mgr. Martin Joza
Zájmové kroužky na naší škole: 1. stupeň
Výtvarné hrátky – H. Křivohlávková
Žáci si vytváří kladný vztah, osvojují si a prohlubují pracovní a výtvarné činnosti. Využívají
k tvoření různé druhy materiálů. Pracují s přírodninami, různými druhy papíru, s textilním
materiálem. Malují s temperovými barvami, vodovými a akryl. barvami, roztíratelnými
křídami. Využívají také voskovky ke kreslení a tuš. Pracují se zájmem, zdokonalují se i ve
stříhání a lepení. Podporuje se jejich fantazie a mohou realizovat své nápady. Účastní se
s výrobky výstavky.
Klub šikovných dětí – 3. – 5. ročník – H. Pokorná
V tomto školním roce je zaměřen na dramatickou výchovu. Hlavní náplní je dramatizace
pohádky Sněhurka. Pokoušíme se s členy klubu naučit vnímat soulad hudby s textem, pracovat
s hlasem, výrazem, vyrobit jednoduché divadelní rekvizity.
Klub šikovných dětí – 2. ročník – I. Zatloukalová
Děti rozvíjejí vzájemné vztahy při hrách, vycházkách do okolí, pohybových a sportovních
aktivitách v tělocvičně, na hřišti i v přírodě. Věnují se také výtvarnému tvoření, vyrábějí
drobné dárky, připravují jednoduché pokrmy. Jimi upečené vánoční cukroví mohli rodiče i
veřejnost ochutnat při rozsvícení obecního vánočního stromku.
Hra na zobcovou flétnu – I. Zatloukalová
Žáci se učí základům hry na sopránovou zobcovou flétnu, rozvíjejí své hudební dovednosti,
sólově i skupinově hrají lidové i umělé písně. Společně se školním sborem vystoupili na
předvánočních besídkách.
Hra na kytaru – I. Zatloukalová

Kroužek je určen žákům od 5. ročníku. Osvojují si zde základy hry na kytaru – učí se akordy
durové, mollové, rytmus, hrají se zpěvem. Co vše se naučili, mohou ukázat v hodinách hudební
výchovy i na vánoční besídce.
Sborový zpěv – I. Zatloukalová
Žáci od 3. ročníku zde mohou rozvíjet své hudební dovednosti. Zpívají lidové i umělé písně,
zpěv doprovázejí hrou „na tělo“ a na orffovské nástroje. S nacvičenými programy vystupují při
školních a společenských akcích v obci.
Čtenářský klub – R. Divíšková
V tomto školním roce mají žáci prvního ročníku možnost navštěvovat Čtenářský klub.
Scházíme se každou středu. Představujeme si knížky, vnímáme četbu jako zábavný a současně
poučný způsob trávení volného času. Věnujeme se i dramatické výchově. V prvním pololetí
jsme si četli příběhy o plyšákovi Ferdovi a jeho kamarádech. Krom jiného jsme se také
dozvěděli, jak zvládat některé negativní emoce – strach, žárlivost, osamocení, zvědavost, hněv
a smutek. Pevně věříme, že prostřednictvím čtení, vyprávění, dramatizace a hraní her si
osvojujeme komunikativní a čtenářské dovednosti a přispíváme tak k rozvoji čtenářské
gramotnosti.
Klub zábavné logiky a deskových her – J. Kristková
Tento klub je určen pro žáky 4. a 5. ročníku. Schůzky jsou každou středu. Hrajeme známé
deskové hry – Dáma, Šachy, Člověče, nezlob se. A máme také nové hry – Lovci a sběrači,
vědomostní hry - Moje první Česko, Svět – otázky a odpovědi, AZ kvíz Junior, Logické
hádanky a další. Žáci se učí pravidla nových her, spolupráci v týmech a získávají nové
poznatky z různých oborů – sport, historie, příroda.
Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her jsou spolufinancovány z peněz EU.
2. stupeň: Keramický kroužek – J. Žáková
Kroužek je určen žákům od 4. do 9. ročníku. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin – na
začátečníky a pokročilé. Smyslem kroužku je naučit děti vnímat prostor a nebát se
experimentovat, seznámit je s přírodními materiály, rozvíjet jemnou motoriku, prostorovou
orientaci, fantazii a představivost., Děti se zde učí zejména základy práce s hlínou od
nejjednodušších postupů až k těm složitějším - modelování z ruky, práce s hliněnými válečky i
s plátem, figurky zvířat i lidí, kombinování keramiky se sklem, korálky, a dalšími materiály.
Seznamují se i s glazováním, engobami i dalšími způsoby zdobení keramiky.
Historicko-turistický kroužek – J. Žáková, M. Oblouk
Naučně poznávací kroužek je určený žákům 6. – 9. ročníku. O víkendech nebo vedlejších
prázdninách podnikáme jednodenní výlety za krásami naší republiky. Poznáváme historické,
přírodní a technické památky. Ve spolupráci s obcí se nám podařilo již sedmkrát získat dotaci
z Pardubického kraje a podívali jsme se tak na výlety i do okolních států.
Mgr. Jana Kristková, PhDr. Jana Žáková
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Žáci naší školy mají od října tohoto školního roku možnost navštěvovat zájmový kroužek:
„Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ“ v rámci projektu EU „Šablony
Tatenice.“ Obsahovou náplní tohoto kroužku na II. stupni jsou robotické stavebnice LEGO®
Education WeDo 2.0. Tyto stavebnice jsou již druhou generací robotiky pro žáky mladšího
školního věku od sedmi let. Hlavním principem těchto stavebnic je skládání pohyblivých
hraček, které se ovládají prostřednictvím řídící jednotky připojené k počítači. Kromě skládání
plastových kostiček musí žáci navíc „sestavit“ program, který jejich výrobek rozpohybuje.
Práce s programem je zábavná a rozvíjí základy logického myšlení. Stavebnice disponují
bohatými náměty činností nebo je možné zapojit i vlastní fantazii. Robotika zvyšuje zájem dětí
o vědu, techniku, technologie a programování včetně získání kompetencí v těchto oborech.
Návštěva tohoto kroužku je v naší škole zdarma a během pololetí proběhne vždy 16 setkání s
šesti žáky ze 6. a 7. ročníku. Po zkušenostech musím potvrdit, že kroužek žáky baví a o jejich
úspěších se můžete přesvědčit na stránkách školy, kde jsou ke shlédnutí krátká videa.
Mgr. Petr Vitásek

Zpráva o činnosti VAK
Vážení občané,
jménem vodohospodářské společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí bych Vás rád
informoval o činnosti za uplynulé období. Společnost VAK Jablonné nad Orlicí funguje v tzv. smíšeném
modelu provozování. Infrastruktura, která je tvořena inženýrskými sítěmi i vodohospodářskými objekty,
je vlastněna i provozována jedním subjektem – akciovou společností VAK. Tento model provozování
umožňuje efektivně hospodařit a investovat do spravovaného vodohospodářského majetku.
Hospodaření společnosti nezatěžuje odvádění zisku mimo systém vodního hospodářství, případně
mimo Českou republiku a je reinvestován prostřednictvím fondu obnovy a rozvoje.
VAK je komunální společností, kterou majoritně vlastní 61 měst a obcí. Podíl měst a obcí činí 92,6 %
základního kapitálu. Zastoupení největších akcionářů jsou města Choceň 19,3%, Letohrad 14,8%,
Lanškroun 13,7%, Červená Voda 5,4%, Jablonné n.O. 4,4%, ostatní obce 35,0% a DIK 7,4%.
Minoritní podíl ve výši 7,4 % základního kapitálu (DIK) je v současné době v rukou přibližně 200
akcionářů z řad fyzických a právnických osob. Statutárními orgány společnosti je představenstvo a
dozorčí rada. Zástupci měst a obcí ve statutárních orgánech společnosti jsou aktivními činiteli, kteří
utvářejí rámec jejího fungování a rozhodují o koncepčních ekonomických otázkách.
Vedení společnosti i představenstvo si uvědomuje, že VAK působí v regionu s mnoha malými či středně
velkými obcemi s řídkou hustotou zástavby. Spotřeba pitné vody a odvádění odpadních vod tudíž
nepřináší potřebný počet velkých odběratelů. Malé obce patří k citlivým oblastem, proto je ve všech
obcích, které jsou akcionáři společnosti VAK, uplatňován solidární princip jednotné regionální ceny
vodného a stočného, který umožňuje zachovat jejich obydlenost. Prioritou společnosti VAK je péče o
zdroje pitné vody a jejich ochranná pásma. Větší území jsou řízena prostřednictvím „jímacích řádů
oblastí“, které zajišťují rovnoměrný odběr vody z různých zdrojů na základě hydrogeologických dat tak,
aby nedocházelo k jejich přetěžování. Samozřejmostí je sledování hladin podzemní vody ve
významných vrtech. Data jsou přenášena pomocí rádiové sítě na vodárenský dispečink, který zajišťuje
dozor nad všemi vodohospodářskými objekty. Dlouhodobé trendy ve vývoji hladin podzemní vody jsou
pravidelně vyhodnocovány a určují prioritu v budování nových vodních zdrojů. Vodovodní síť je
obnovována moderními trubními materiály dle vnitropodnikové standardizace. Ztráty vody ve vodovodní
síti jsou na výborné úrovni. V roce 2016 činily necelých 10 % (průměr v ČR je cca 17 %).
V investiční oblasti se VAK snaží získávat dotační zdroje z Ministerstva životního prostředí či
Ministerstva zemědělství ČR. Díky nim jsme v minulých třech letech zrealizovali tyto projekty:
Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě. Stavba nové úpravny vody
v Chocni. Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí. Dostavba kanalizace
v Běstovicích. Kanalizace v Dolním Třešňovci. Celkový finanční objem činil 214 mil. Kč, z toho Státní
fond životního prostředí poskytl dotace ve výši 152 mil. Kč a VAK zapojil z vlastních zdrojů více než 60
mil. Kč bez DPH. V současné době připravuje VAK rozsáhlé vodohospodářské projekty, které by měly
být realizovány v letech 2018 až 2022. Jedná se o rozvoj skupinových vodovodů „Brandýsko“ a
„Letohradsko“. Cílem projektů je zajištění spolehlivé dodávky vody do všech malých obcí v okolí těchto
měst s výhledem na několik desítek let. Vybudovat bychom chtěli i kanalizaci v obci Horní Třešňovec
s napojením na stávající čistírnu odpadních vod v Lanškrouně. Předpokládané finanční náklady výše
uvedených projektů činí cca 250 mil. Kč bez DPH.
V ekonomické oblasti se VAK postupně modernizuje a elektronizuje. Zálohový způsob úhrady faktur
prostřednictvím SIPA nebo trvalých příkazů již zvolilo více než 85 % a elektronické faktury akceptuje
téměř 50 % zásobovaných domácností. Výhody jsou oboustranné - VAK šetří provozní náklady spojené
s administrací a poštovným, odběratelé šetří svůj čas a zároveň tím zrovnoměrní rodinné výdaje. Navíc
doklady posílané v elektronické podobě přispívají k ochraně životního prostředí.
Cena „vody“ vždycky byla a bude sledovaným tématem, přitom voda z kohoutku je mnohonásobně
levnější než kterákoliv jiná tekutina, balené vody nevyjímaje. Při průměrné spotřebě 100 litrů/os./den,
nás vodné včetně stočného stojí cca 8 Kč vč. DPH/os./den. V rodinném rozpočtu tvoří v průměru méně
než 2 % z celkových výdajů, což je nejméně ze všech energií.
Závěrem si dovoluji popřát všem odběratelům vody dodávané společností VAK osvěžující zážitek při
její konzumaci a hlavně mnoho zdraví.
Bohuslav Vaňous, ředitel společnosti

Informace Policie ČR – článek I.
Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důležité preventivní rady a
zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků nebo zlodějů.
Témata budou jistě zajímavá. Například podvody páchané na seniorech (tzv. výhodné nabídky
zboží či služeb, legendy podvodného vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři v silniční
dopravě (chodci, cyklisté, řidiči – povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní bezpečnost,
domácí násilí, majetková kriminalita, tísňové linky, léto – pohyb v lese, skoky do neznámé
vody, děti – bezpečná cesta do školy, kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit, aby naše

články byly zajímavé a tak občas přidáme i pár střípků z policejních svodek, abyste věděli, co
se ve vašem okolí děje.
Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek a postup při
podávání trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným tématem a to podáváním
„trestního“ oznámení. Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv (nikoli
pouze poškozený), oznámení lze podat písemně nebo ústně a samotné oznámení lze podat na
kterékoliv oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá charakter
neodkladného tísňového hovoru na linku 158, můžete se obrátit na policisty z nejbližšího
obvodního oddělení policie. V naléhavých případech můžete samozřejmě volat linku 158, kde
sedí naši policisté a ti vám jsou připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace a
následné pomoci je dobré vědět základní údaje k oznamované události, což jsou minimálně
tyto informace: vaše jméno, adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa
události, co se stalo, zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc lékaře či
hasičů Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý oznamovatel
(pokud je to možné a tyto informace má) připravit odpovědi na základní otázky typu CO se
stalo, KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k události došlo,
JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle
oznamovatele čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda
na majetku. Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco stane a člověk je ve
stresu, ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili
číslo tísňové linky policie a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150.
Zdravotnická záchranná služba má linku tísňového volání 155. Rovněž je možné si přivolat
pomoc voláním na jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud
potřebujete jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte
přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se využívá především v případech, že
potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Existuje i linka tísňového volání policie pro
neslyšící, kde operační důstojník komunikuje s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS
zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158. A úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost dětem jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování tísňových linek uvádíme pomůcky, jak
si pamatovat poslední číslo z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička evokuje pouta
používaná policisty, u linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – nula
představuje rybník plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné zimní dny!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ, tisková mluvčí policie Pardubického kraje
Podpora pečujících osob – Charita Zábřeh
Charita Zábřeh zve na setkání pro osoby, které pečují doma o své blízké. Konkrétně nabízí tyto
činnosti: Zaškolení v péči, Podpora ze strany odborníků týkající se péče, výživy, rehabilitace,
psychické kondice, Rady ohledně finančního zajištění, Rady týkající se využití sociálních
služeb, Možnost si popovídat.
Chcete se dozvědět více informací? Můžete přijít na setkání pro pečující osoby, které se koná
dne 7.3.2018 v 15:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Tatenice. Drobné občerstvení zajištěno.
Společenská kronika
Přivítali jsme do života: Martina Hampla
(14.12.)
Adélu Bednářovou (16.12.)
Štěpána Spáčila
(19.12.)
Bedřicha Ambrože (10.2.)
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu:
93 let Miroslav Špalek (6.2.)
88 let Jindřiška Štarmannová (26.3.)
86 let Antonie Morávková (4.2)
86 let Anna Pospíšilová (28.3.)
86 let Josef Svoboda (16.3.)
85 let Miroslav Jílek (6.3.)
81 let
Karel Sedláček (23.2.)
81 let Josef Sobotka (20.2.)
80 let Blanka Bufková (16.3.)
75 let Jiřina Darmovzalová (13.2.)
Rozloučili jsme se s: Petrem Bartošem

(20.2.)

