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Informace z obce 

V neděli dne 28. října 2018 ve 14,00hod. 

u příležitosti 100. výročí vzniku Československa 

Vás zveme ke slavnostnímu odhalení pamětní  desky u  

Tatobitské tisícileté lípy. 

Při této příležitosti bude vysazena pamětní lípa v areálu školní zahrady. 

Tato pamětní deska byla zhotovena na základě Vámi vybrané předlohy, pro kterou jste 

hlasovali v červnu. 

Pamětní deska byla zhotovena na základě návrhu studenta z SUPŠ Turnov, odlita 

v komerční slévárně šedé a tvárné litiny Turnov a sponzorsky věnována obci právě pro 

výše zmiňovanou akci.    

  

Posvícení - původ a historie 
Podle legendy slavil první posvícení Šalamoun, když světil svůj chrám v Jeruzalémě. Každý 

rok v ten stejný den pak pořádal hostinu pro své přátele na počest vysvěcení chrámu. 

Jak již tato legenda naznačuje, posvícení byla výroční slavností, která se slavila v neděli před 

nebo po svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel. 

 

Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků prostého venkovského lidu, kterým zároveň 

oslavovali ukončení polních prací. Posvícení v Čechách a hody na Moravě se slavívaly na 

podzim, tedy v období kdy již byl nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé 

švestky na povidla a vykrmené husy na pekáč, zkrátka ideální doba na posvícení. 

 

Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti v jinou dobu. Lidé chodili na 

posvícení konaná v okolních obcích nejen aby navštívili své příbuzné a přátelé nebo aby něco 

utržili prodejem různého zboží, ale také proto, že se jim díky této slavnosti naskýtala možnost 

dobrého jídla a zároveň odpočinku od práce. A tím, jak se lidé bavili, pracovní morálka trpěla. 

Císař Josef II. chtěl nějakým způsobem sjednotit oslavy v celé zemi a proto roku 1787 vydal 

nařízení, kterým lidu nařídil slavit posvícení v jeden čas. Termín stanovil na neděli po svátku 

svatého Havla. Poslušní poddaní přijali toto nařízení velice nadšeně. Od té doby slavili třetí 

neděli v říjnu tzv. „císařské hody nebo také havelské posvícení“ a mimo nich dál i svoje místní 

posvícení tzv. „naše posvícení“. 

Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet 

 



 

  

Nadcházející volby do Senátu  Parlamentu ČR se uskuteční 

ve dnech 5. - 6. října 2018    první kolo 

ve dnech12. – 13. října 2018  druhé kolo 

Volby do Senátu Parlamentu ČR začínají v pátek od 14.00 hod. do 22.00 hod. a sobotu od 8.00 hod. do 

14.00 hod.  

Okrsek číslo 1.   Obecní úřad Tatobity 85 

Okrsek číslo 2.  Hasičská zbrojnice Žlábek 3 

  

Vzhledem k tomu, že se v naší obci nebudou konat volby do zastupitelstva v řádném termínu 

dosavadním členům zastupitelstva obce zaniká mandát, dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, k 5. říjnu 2018. 

 

Výkon přenesené působnosti za obec vykonává dle rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého 

kraje Městský úřad Turnov. 
 

Správce obce Tatobity 
(jmenovaný ministrem vnitra od 6. října 2018) 
 

Mgr. Eva Honzáková     mobil: 605 208 591 

 
Úřední hodiny správce obce pro veřejnost  -    V sídle obecního úřadu Tatobity 85 

středa 09,00 – 14,00hod.

mimo úřední hodiny: 

Ministerstvo vnitra 

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 

oddělení dozoru Liberec 

Adresa: náměstí Dr. E. Beneše 26  

460 01 Liberec 

tel.: 482 710 261  
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Vážení občané, 

dovolte mi, abych shrnula na závěr našeho volebního období činnosti, které jsme se snažili 

během čtyř let pro naši obec vykonat. 

 

Nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější akcí byla investice do vybudování a oprav 

vodovodu a kanalizací v obci.  

V roce 2014 to bylo dokončení vodovodu na Žlábek. V Tatobitech vznikla 

přečerpávající stanice, odtud se čerpá voda do vodovodu na Žlábek Vrcha. Následně byly 

vybudovány vodovodní přípojky v celé lokalitě Žlábku. Díky této akci došlo k novým 

asfaltovým povrchům v celé lokalitě Žlábku, jak v horní části „Vrcha“, tak i ve spodní části 

obce tj. střed části obce kolem hasičské zbrojnice až po kravín na Žlábku (tam, kde došlo 

k položení nového vodovodního vedení). Tato akce byla budována VHS Turnov za přispění 

dotace Krajského úřadu Libereckého kraje a přispění obce Tatobity. Jsem velice ráda, že tato 

akce byla již úspěšně dokončena a občané Žlábku mají možnost být poprvé v historii  

napojeni na veřejný vodovod. 

Akce roku 2015 byla investice do vybudování vodovodu v horní části obce – dvě 

ulice. Tato akce proběhla i v roce 2016, kdy došlo k napojení na veřejný vodovod a napojení 

na obecní dešťovou kanalizaci. V roce 2016 došlo k vybudování nového vodovodního řádu 

i v poslední ulici nad poštou a zároveň proběhla oprava dešťové kanalizace v ulici nad 

školou a pod školou. Závěrem těchto akcí byly nové asfaltové povrchy ve všech čtyřech 

ulicích. 

Při této příležitosti byla provedena instalace veřejného osvětlení od školy směrem k 

„Matičce“. 

Jsem velice ráda, že tyto akce byly poměrně rychle a bez větších problémů 

realizovány. Tím bych chtěla poděkovat občanům, kteří v těchto ulicích bydlí, za vstřícnost a 

toleranci při realizaci.  

Co se týká oprav komunikací, došlo k opravě komunikace na Dolánkách směrem 

„Ke mlýnu“ a směrem na „Hampejs“. Nově byla v letošním roce vybudována komunikace v 

„Průhoně“ k plánované výstavbě nových nemovitostí. 

Další akcí byla oprava chodníku u obecního úřadu. 

Závěrem k těmto velice finančně náročným stavbám bych chtěla říci, že byly 

budovány z rozpočtu obce a zároveň z dotací Libereckého kraje, který přispěl na všechny již 

zmiňované akce. A na akce vodovodního charakteru přispěla VHS Turnov. 

 

V roce 2015 byly do všech nemovitostí naší obce zakoupeny kompostéry 

k předcházení vzniku odpadu. Tyto kompostéry a dva kontejnery na BIO odpad byly 

pořízeny z dotačního fondu Ministerstva životního prostředí. Kompostéry Vám jsou předány 

na pět let do zápůjčky a po této době přejdou do Vašeho vlastnictví. Myslím si, že pořízení 

kompostérů je správné z hlediska ochrany životního prostředí a napomáhá tak k lepšímu 

nakládání s odpady. V této souvislosti byla vybudována pracovníky obce manipulační plocha 

včetně oplocení pro kontejner na velkoobjemový odpad a BIO odpad, který se Vám již 

nevejde do kompostérů. Tyto kontejnery jsou pro Vás přistavovány v jarních a podzimních 

měsících v jednotlivých částech obce, abyste to měli s BIO odpadem blíže. 

 

Dalo by se říci, že velkou akcí pro obec byl nákup traktoru ZETOR, který obec 

potřebuje po celý rok. Hlavně pro zimní údržbu, kdy se obec stala soběstačnou pro tuto 

činnost. Společně s traktorem byla zakoupena kára za traktor, radlice a posypač. Následovalo 

i vybudování čtyř garáží pro tuto techniku vedle hasičské zbrojnice.  

Společně s garážemi zaměstnanci obce postavili i nové kontejnerové stání pro tříděný 

odpad. 
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Obec Tatobity se stala během těchto čtyř let velice zajímavou turistickou vesnicí, proto 

jsme pro větší publicitu obce v regionu i mimo něj  pořídily Turistické známky, vizitky a 

nálepky, které můžete zakoupit na Obecním úřadě nebo na čerpací stanici KONTAKT. 

V podzimních měsících 2017 byly zakoupeny informační cedule, které byly instalovány 

v obou částech obce.  

Stali jsme se pravidelnými žadateli z Nadačního příspěvku J. B. Horáčka, ze kterého 

jsme čerpali příspěvek na informační ukazatele, které jsou rozmístěny po obci. Dále jsme 

tento nadační příspěvek čerpali na zhotovení zastřešení kontejnerových stání v obou částech 

obce. 

 

V roce 2017 bylo pořízeno pro výjezdovou jednotku obce nové hasičské auto 

z dotace Libereckého kraje a z dotace Ministerstva vnitra – GŠ HZS značky FORD Tranzit. 

V letošním roce z dotace Libereckého kraje bylo pořízeno plovoucí čerpadlo a dovybavení 

jednotky ochrannými prostředky. Vzhledem k tomu, že naše výjezdová jednotka je 

předurčena pro práci ochrany obyvatelstva, byl pro jednotku pomocí dotace Libereckého kraje 

pořízen evakuační nafukovací stan.  

U příležitosti 100. výročí vzniku republiky se někteří členové výjezdové jednotky 

zúčastnili v červnu Hasičské fontány 2018 v Praze. Tímto bych jim chtěla poděkovat za 

vzornou reprezentaci naší obce. Tatobitští hasiči byli součástí 207 družstev a 1055 hasičů 

z celé České republiky, kteří společně vytvořili Největší hasičkou fontánu, jež se zapsala 

světovým rekordem do databáze rekordů Agentury Dobrý den. Fontána byla zpracována na 

motivy české hymny, symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany a 

Slovanského tance č.15 od Antonína Dvořáka. Mezi Rašínovým a Hořejším nábřežím v Praze 

u Vltavy bylo nataženo více jak 7 km hadic a přečerpalo 3 miliony litrů vody.  

 

A protože nezapomínáme na naše nejmenší, tak pro ně bylo vybudováno nové lanové 

centrum ve školní zahradě, které přispívá ke zvyšování zdatnosti našich dětí. Při této 

příležitosti byly na školní zahradě nainstalovány dva posilovací stroje pro dospělé, které 

mohou využívat maminky, tatínkové, ale i babičky či dědečkové, kteří hlídají děti na školní 

zahradě. Před hlavním a vedlejším vchodem byl vybudován nový bezbariérový chodník. 

Na západní straně školní zahrady bylo instalováno nové oplocení školní zahrady pracovníky 

obce. Na budově školy proběhla výměna hlavních vstupních dveří a zajištění vstupu do 

školy pomocí čidel. Nyní do školy všichni vstupují pomocí přidělených čipů, a jak je vidět 

z praxe, všichni to zvládají velice dobře. Tím je zajištěna bezpečnost dětí, které navštěvují 

mateřskou školu a základní školu. V loňském roce došlo v budově školy k rekonstrukci 

půdního bytu a vzniklo tam tak zázemí pro další výuku dětí. Byla vybudována nová kuchyň, 

ve které se ihned za pomoci kuchařek a paní učitelek rozběhl kroužek vaření. 

 

Rok 2015 byl pro nás dosti významný i v nevšedních událostech. Přihlásili jsme se do 

ankety Strom roku 2015. Tato anketa byla impulsem pro všechny občany, aby pomohli naší 

lípě k získání tohoto titulu. 20. 10. 2015 jsme se zúčastnili vyhlášení této ankety v Nadaci 

partnerství v Brně, kde jsme převzali vítěznou plaketu  titulu  

 

„STROM ROKU 2015“, 

 
kterou naše Tisíciletá lípa získala. A tím postoupila jako jediný strom z ČR mezi Evropské 

stromy roku. Je to nádherný pocit, když víte, že tak malá obec, jako je naše, reprezentuje ČR 

v Evropě. Proto ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli svým podpisem a podpisovými archy 

k získání tohoto titulu.  
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Postoupili jsme do evropského kola STROM ROKU 2016. Toto hlasování bylo složitější, 

ale přesto jsme se s tím statečně vypořádali a TATOBITSKÁ TISÍCILETÁ LÍPA  

 

ZÍSKALA 2. MÍSTO V EVROPSKÉM STROMU ROKU 2016. 
 

Cena z této ankety byla předána v Bruselu.  

Při této příležitosti vysadili občané obce lipovou alej na Staré Císařské cestě, jako 

spojnici obou částí obce Tatobity – Žlábek. Za krásného počasí se této akce zúčastnilo více 

jak 150 občanů a několik hostů včetně hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a senátora 

pro Jablonecko a Semilsko Jaroslava Zemana, zástupců MěÚ Turnov a MěÚ Semily. Bylo 

vysazeno 63 kusů lip, které byly následně opatřeny příslušnými cedulkami se jmény 

jednotlivých lip. Občané, kteří tyto lípy sázeli, se pak stali patrony těchto lip. 

 

 

V roce 2016 se obec Tatobity přihlásila do soutěže Vesnice roku. V červnu nás 

navštívila devítičlenná hodnotící komise, která hodnotila obec po všech stránkách, ať to byl 

úklid obce, včetně rozkvetlých zahrádek občanů, infrastruktura, škola, životní prostředí, 

spolková činnost, spolupráce s ostatními subjekty. Komise byla spokojená a Tatobity 

v krajském kole této soutěže získali  

 

ZELENOU STUHU ZA PÉČI O ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
 

A postoupili jsme tak do celorepublikového kola této soutěže. V září nás navštívila další 

celorepubliková hodnotící komise, která již hodnotila pouze danou oblast – péči o zeleň a 

životní prostředí. Tato komise udělila Obci Tatobity ČESTNÉ UZNÁNÍ v celostátní soutěži 

Zelená stuha České republiky 2016 navazující na soutěž Vesnice roku z programu obnovy 

venkova  

ZA AKTIVITY OBCE A OBČANŮ PŘI PÉČI O KULTURNÍ  

A PŘÍRODNÍ DĚDITSTVÍ. 

 

Toto ocenění jsme převzali za Obec Tatobity 6. 10. 2016 v Senátu Parlamentu České 

republiky. S tímto oceněním jsme pro obec získali také finanční ohodnocení ve výši 400 000,-

Kč. Děkujeme všem, kteří pomohli při těchto akcích a pomohli obci k získání tohoto titulu. Za 

získané finanční prostředky ze Zelené stuhy dojde k osázení třech míst v naší obci – na Návsi, 

nad Lípou a ve spodní části obce na Dolánkách.  

 

V roce 2017 jsme se opět přihlásili do této soutěže, abychom opět naši malou a 

krásnou vísku zhodnotili. Do tohoto klání se zapojila spousta občanů a hlavně spolků naší 

obce. To také přineslo ocenění a za rok 2017 jsme získali  

 

MODROU STUHU ZA SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI. 
 

Ještě jednou děkuji všem zúčastněným spolkům a občanům! 

A protože toto soutěžení přináší i finanční odměny, za modrou stuhu obec obdržela odměnu 

ve formě dotace 600 000,- Kč. Finanční prostředky z Modré stuhy jsou použity na výstavbu 

zázemí u víceúčelového hřiště. 

 

Toto soutěžení pro naši obec pokračovalo i v letošním roce, protože jak se říká, do 

třetice všeho dobrého…… Tak jsme se opět přihlásili! Sešel se přípravný výbor pro tuto 

soutěž, daly se hlavy dohromady, oslovili jsme školu a připravovali program. Při samotné 
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prezentaci obce děti předvedly super prezentaci svýma očima na sále, která tak zaskočila 

porotce, že když prezentace začala, porotci zcela utichli, že by bylo slyšet i pověstné spadnutí 

špendlíku. Také všechny ostatní spolky ukázaly svoji činnost, a tak bylo jen škoda, že nebylo 

pro jednotlivé prezentace více času. Ale dvouhodinovou prezentaci jsme zvládli se ctí a 

oceněním pro nás pro obec Tatobity je získání titulu nejvyššího – 

 

 

VESNICE  LIBERECKÉHO  KRAJE  ROKU 2018 

a tím získání ZLATÉ STUHY!!! 

 

Se získáním tohoto titulu se váže i finanční odměna, kdy obec bude moci žádat dotaci ve výši 

1 000 000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj a 500 000,- Kč z Libereckého kraje. 

V neděli 2. 9. 2018 nás navštívila republiková komice Vesnice roku a hodnotila nás a 

spolu s námi i dalších 12 finalistů krajských kol. U nás byla jako první a čas pro nás 

vyčleněný tj. čtyři hodiny velice rychle utíkal. Děti z naší školy, ač ještě měly prázdniny, se 

do soutěže pustily se vší vervou! Porota na sále při představování jednotlivých spolků obce 

našimi dětmi byla unešená a na školní zahradě při vystoupení malých čmeláků uronila slzy 

dojetím, co naše malé děti dovedou! Ochutnala krásný a hlavně chutný koláč ve tvaru lípy, 

který byl nominován jako koláčová cena. Porota byla spokojena s představením našich 

tradičních, ale i netradičních spolků, s pozorností naslouchala vyprávění o historii našeho 

kostela a velice ocenila pokračování a obnovování historických tradic v naší obci. Finále bylo 

opravdu těžké a v souboji s moravskými vesnicemi jsme to opravdu měli těžké! Až do 

poslední chvíle bylo utajeno, kdo v letošním roce vyhrál!  

Na podporu vyhlášení Vesnice roku jsme vypravili autobus, a kdo jste měl chuť, jel 

s námi do Luhačovic. Slavnostního vyhlášení se společně s námi zúčastnila i naše škola a 

svým vystoupením „tatobitské pomády“ roztleskala celou lázeňskou kolonádu a dostala do 

rytmu nejen přítomné vyhlašované obce, ale i lázeňské hosty, kteří přihlíželi a zúčastnili se 

slavnostního vyhlášení a jarmarku Vesnice roku. 

Vyhlášení Vesnice roku proběhlo za krásného slunného počasí. Vyhlašovalo se 

umístění na prvních třech místech: vítězství si odvezlo Dolní Němčí ze Zlínského kraje, druhé 

místo si odvezl Šumvald z Olomouckého kraje a třetí místo putuje až na západ republiky do 

Nového Kostela v Karlovarském kraji.  

Poslední víkend v září proběhlo ve vítězné Vesnici roku v Dolním Němčí slavnostní vyhlášení 

všech třinácti obcí, kde Obec Tatobity obdržela ocenění  

„ZA OŽIVENÍ LOKÁLNÍCH TRADIC“. 

 

JE TO ÚŽASNÉ A MYSLÍM SI, ŽE PRO TATOBITY TO JE NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH, 

KDYŽ JSME SE DOSTALI DO FINÁLE VESNICE ROKU Z 225 ZÚČASTNĚNÝCH 

OBCÍ Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY.  

 

Protože jen ti, co se podíleli na přípravě a pomoci s touto akcí, vědí, že to opravdu není jen 

tak jednoduché.  

Chtěla bych všem, kteří přiložili ruku ke společné akci, strašlivě 

moc poděkovat, protože nebýt Vás, tak bychom tohoto úspěchu 

nedokázali! Děkujeme, byli jste úžasní!!!! 
 

A závěrem bych chtěla poděkovat zaměstnancům, paním učitelkám a řediteli 

Masarykovy základní a mateřské školy, kteří přispívají k udržení a zachování školství v 
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naší obci, a vždy, když potřebujeme vystoupení dětí na jakékoliv vystoupení, velice 

ochotně vyjdou vstříc! 

 

Stejně tak chci poděkovat těm, kteří umí přiložit ruku k dílu, a společně s námi udělají 

třeba i malý, ale velmi důležitý kus práce, který je ku prospěchu zkvalitnění života v 

obci. 

 

Využívám této příležitosti poděkovat všem zastupitelům, společenským organizacím, 

zaměstnancům obce a občanům, kteří jakoukoliv formou a měrou přispěli k obohacení 

kulturního, sportovního a společenského života, protože budoucnost obce je v rukách 

všech občanů.  
 

  Lenka Malá – starostka 

  

V  ý  z  v a 

ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů pro majitele a uživatele pozemků. 

ČEZ DISTRIBUCE a.s. si Vás dovoluje požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů 

v blízkosti el. rozvodných zařízení. 

 

OKLEŠTĚNÍ DŘEVIN PROVEĎTE PROSÍM V TERMÍNU  

 OD 1. ŘÍJNA  DO 15. LISTOPADU 2018. 
 

Na základě zákona č. 114/92 Sb., § 8 odst. 2 a zákona 458/2000 Sb., § 25 je povinností odstranit 

stromoví a větve, které by mohly ohrožovat elektrické vedení NN, VN, TS. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. 

Ochranné pásmo je u napětí: 

· od 1 kV do 35 kV vymezeno vzdáleností 7m od krajního vodiče na obě strany 

· od 35 kV do 110 kV vymezeno vzdáleností 12m od krajního vodiče na obě strany 

Bezpečná vzdálenost: 

· veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné     

  vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost 

  přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu 

· u vedení nízkého napětí (400/230V) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 1m 

· u vedení vysokého napětí (22kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 2m 

· u vedení velmi vysokého napětí (110kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 3m 

 

Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případné odstranění dřevin společnost ČEZ 

Distribuční služby s.r.o. na Vaše náklady 

 

  

Odvoz popelnic – odpadu v říjnu 
12.10.,  26.10. – svoz 1x za 14 dní 

 

Sběrný dvůr je pro Vás otevřený : 

   každé pondělí  11,00 – 11,30 hod.  

každý čtvrtek   14,30  - 15,00 hod. 

každý sudý týden - sobota 1 x za 14 dní od    

10,00 – 10,30 hod. (6.10., 20.10.) 
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!!!!Prosíme občany a chalupáře, aby neodkládali svůj odpad před sběrný dvůr!!!!!!. Pro tyto 

účely je sběrný dvůr otevřený dle rozpisu nebo je možné uložení odpadu sjednat  mimo otevírací dobu 

na tel. čísle: 724 179 996. 

Rozmístění kontejneru v měsíci říjnu pro BIO odpad: 

 Po celý měsíc říjen bude pro Vás volně k dispozici kontejner na BIO odpad před sběrným 

dvorem.  Zde vhazujte pouze BIO odpad!!!! 

 Od 19. – 21.10. bude kontejner na BIO odpad umístěn na odstavné ploše pod lípou. 

 Od 26. - 28.10. bude kontejner na BIO odpad umístěn na Žlábku před hasičskou zbrojnicí 

 

  

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ŘÍJNU 

 

První měsíc školy utekl jako voda, a proto mi dovolte, abych vás ve zkratce seznámil 

s tím, co jsme všechno prožili a čím škola žije. Ale ještě předtím mi dovolte připomenout, co 

jsme dělali o prázdninách. 

Letošní prázdniny byly velice hektické a já ještě jednou děkuji všem, kteří se na tom podíleli a 

přiložili ruku k dílu – tedy k Vesnici roku Děkuji v první řadě dětem, rodičům, paním 

učitelkám, ale i přátelům školy a … hlavně paní starostce, protože bez ní by to vůbec nebylo a 

nešlo. Byla to pro nás nová zkušenost, a i když nedopadla úplně tak, jak jsme si představovali, 

děkujeme za ni. V polovině srpna jsme přispěli k vyhlášení Vesnice roku LK kulturními 

vystoupeními (Berušky i školáci) a pak přišla neděle 2. září -  Den D pro naši vesnici. 

„V neděli ráno jsme se probudili do ubrečeného rána a mne polilo horko. Dnes je Den 

D a takto nám to začíná�  Celý týden jsme se školáky i Beruškami trénovali na dnešní den a 

nakonec to vypadá, že budeme muset vyměnit „suchou“ variantu za „mokrou“. No, uvidíme, 

jak se vše ještě vyvrbí, ale času už moc nezbývá… Přesto nás naděje a víra neopustily a 

všichni jsme věřili, že nakonec všechno dobře dopadne�  

V sedm hodin ráno jsme se se školáky sešli na sále, abychom ještě doladili závěrečné 

detaily a mohli se směle pustit do soutěže o Vesnici roku. Program byl jasný – naši školáci se 

převtělí do rolí nás dospělých a pokusí se prezentovat naši obec svýma očima. Vznikly 

básničky, které charakterizovaly jednotlivé spolky, do čela se postavila mladá paní starostka a 

sekundoval jí kamarád – místostarosta. Všichni to pojali naprosto zodpovědně, a tak úderem 

osmé hodiny mohla zahájit svoji řeč k desetičlenné komisi „nová“ paní starostka. A pak už to 

běželo jako po drátkách. Pan místostarosta komisi provedl jednotlivými spolky a jejich 

zástupci je odprezentovali. A jelikož je v obci patnáct aktivních spolků, do celé této „hry“ se 

zapojili takřka všichni školáci. Moc vám děkuji, byli jste opravdu výborní�  Velice si vašeho 

přístupu vážím a věřím, že i vy budete na tuto akci vzpomínat v dobrém a čas, který jste nám 

věnovali o prázdninách, nebudete považovat za ztracený�  

Jenže na programu byly ještě Berušky. A jejich Včelí medvídci. S paní starostkou 

jsme si usmysleli, že divadlo přesuneme ven a celé to zahrajeme na školní zahradě. Z hradu 
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na školní zahradě se stalo jeviště a celé jsme to poctivě v týdnu zkoušeli a „mokrou“ variantu 

jsme si nepřipouštěli. Vždyť celé prázdniny bylo krásně a sluníčko nám každý den ukazovalo 

svoji přívětivou tvář Jenže ráno bylo tak ubrečené Ale to bychom nebyli my, abychom si 

neporadili Poprosili jsme potají sluníčko, aby nás nenechalo na holičkách a pomohlo nám 

důstojně reprezentovat naši školku v této soutěži. A jelikož jsme prosili moc, sluníčko se 

ustrnulo a vykouklo na nás�  Na školní zahradě se tak hrad proměnil mávnutím kouzelného 

proutku v lípu, všechny rekvizity byly na svém místě a mohlo se začít. A Berušky opravdu 

nezklamaly. Všichni přítomní nevěřícně koukali, co ti naši malí caparti dovedou 

Představení se opravdu povedlo a dlouhotrvající potlesk komise i přítomných diváků byl 

sladkou odměnou pro Berušky i paní učitelky. 

Pevně věřím, že naše dvě vystoupení přispěla k dobré prezentaci obce na 

celorepublikové úrovni, že si komise naše vystoupení zapamatuje a v celkovém hodnocení se 

tak jako obec neztratíme a za čtrnáct dní si z Luhačovic přivezeme nějaké to ocenění 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří celé prázdniny nezaháleli a přiložili ruku k 

dílu – školákům (i když páťáci už nejsou vlastně „naši“, ale věřím, že srdcem „naši“ zůstanou 

i nadále) za to, že i o prázdninách měli chuť škole pomoci, Beruškám (i když hlavní postavy 

vlastně také už nejsou Beruškami, ale školáky – a já jsem moc rád, že je zítra budu moct 

přivítat poprvé ve školní lavici a budu věřit, že nadšení ze školky si přinesou i k nám do 

školy� ) za neutuchající úsměv a dobrou náladu, paním učitelkám ze školky i školy za 

organizaci, rodičům za trpělivost a v neposlední řadě všem, kteří přiložili ruku k dílu a 

pomohli nám zúčastnit se takovéto krásné akce. 

Moc vám všem děkuji a věřím, že i nadcházející školní rok bude tak usměvavý a 

naplněný zážitky a že naše škola si právem zaslouží nejen vaši pozornost. Já osobně jsem moc 

pyšný na to, že můžu stát v čele tak výborné party – děkuji� “ 

A čekali jsme, jak to všechno dopadne. Čekali jsme týden, než komise projede 

všechny vesnice, které se finále účastnily. Čekali jsme a doufali. Čekali jsme další týden, než 

budeme moct vyrazit do Luhačovic na vyhlášení celkových výsledků. Čekali a dočkali jsme 

se. 

„V sobotu 15. září 2018 jsme ve čtyři hodiny ráno vyjeli do Luhačovic, abychom se tam 

zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku 2018. Cesta byla sice dlouhá, ale 

silnice byly volné, takže jsme před desátou hodinou dojeli všichni do čtvrtého největšího 

lázeňského města u nás – do Luhačovic. 

Hned po příjezdu nás čekalo překvapení – na vyhlášení jsme dorazili v rámci 

kulturního vystoupení jako jediní Pořadatel nás požádal, zda bychom mohli s Pomádou 

vystoupit hned třikrát a my jsme mu slíbili, že to rádi uděláme, když už jsme se harcovali 

takovou dálku. V mezičase jsme si prohlédli všechny stánky zúčastněných vesnic a pak už 

jsme netrpělivě vyhlíželi slavnostní vyhlášení.  

Celý program začal s nepatrným zpožděním, ale to nám nevadilo. Času jsme měli dost. 

Při představování naší obce zastoupenou paní starostkou jsme bouřlivě tleskali a užívali si tak 

i pěkné počasí a krásnou atmosféru, které celou akci provázely. Malinko nás zklamalo, že 

jsme se nevešli do první trojky vyhlašovaných, přesto jsme na závěr odměnili paní starostku 

bouřlivým potleskem a velkým úsměvem. Už samotná účast na tomto vyhlášení je totiž 

velkým vítězstvím a uznáním práce, kterou v obci a pro obec všichni děláme�  

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na celé akci podíleli – od prvního 

krajského kola až po samotné finále. Pro děti máme připravené speciální poděkování za jejich 

vystoupení a velký dík patří také všem paním učitelkám – moc děkuji, vážím si toho a věřím, 

že tímto dnem všechno nekončí a zase někdy se do podobné akce budeme moci zapojit� “ 
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Takže – Vesnici roku máme za sebou a před sebou… další všední školní rok? 

Nebojte, to určitě ne. Všichni se budeme ze všech sil snažit, aby i tento školní rok nebyl 

„všední“, ale byl pro naše děti výjimečný, plný nových zážitků a úkolů a plný usměvavé a 

dobré nálady – prostě takový, o jaký se tu již dlouhou dobu všichni snažíme 

V pondělí 3. září 2018 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku ve škole i 

školce. Do školy jsme přivítali čtyři nové prvňáčky a do školky přibylo šest nových Berušek. 

Školu tak navštěvuje 22 žáků, kapacita školky je naplněna bezezbytku a máme v ní 24 

Berušek. Ve své podstatě jsme celkově na hranici naplněnosti, což je jistě příznivá informace. 

Doufám, že to ukazuje na dobrou práci všech, kteří se na chodu školy podílejí, a věřím, že i 

nadále se nám tento stav podaří udržet. 

Sotva jsme se stačili ve škole rozkoukat a podělit se o zážitky z prázdnin, vyrazili jsme 

do hor za poznáním – totiž na dnes již tradiční Výlet za poznáním (sama sebe).  

Letos přišla změna a po krásných letech strávených v Hejnicích (pevně věřím, že se 

tam ještě někdy vrátíme� ) jsme zamířili na Benecko na chatu Bára.  

Cílem Výletu za poznáním je začlenit nové prvňáky do školy a průběžně plnit plány 

environmentální výchovy a minimálního preventivního programu. Po celé tři dny jsme proto 

soutěžili, hráli si, plnili různé úkoly a vyplňovali testy. Počasí bylo letos nádherné, a tak jsme 

splnili vše, co jsme si předsevzali. 

Ve středu ráno jsme se všichni sešli u školy a vyrazili jsme směr Benecko. Počasí nám 

přálo a přát mělo po celé tři dny, takže na našich tvářích zářil úsměv a očekávání - jaké to 

bude? Bude se nám tam líbit a bude nám tam chutnat? Vejdeme se do pokojů tak, jak si 

představujeme? A nebude se nám stýskat? S tolika otázkami v hlavách jsme vyrazili vstříc 

novému dobrodružství... 

Cesta nám utekla jako voda a za chvíli jsme byli na místě. A naše otázky přestaly být 

otázkami Ubytování bylo výborné a přesně tak, jak jsme chtěli, kuchyň vařila bez chyby a 

na stýskání určitě nebude čas, protože program máme nabitý... 

Hned po obědě jsme vyrazili na menší výlet, jeho cílem byla rozhledna Žalý. Po cestě 

jsme hráli různé hry a nakonec jsme dobili i rozhlednu a vytvořili "živý obrázek"  

Po výborné večeři následovaly hry v jídelně a pak jsme se uložili do postýlek a bez vzlykání a 

stýskání spali až do rána 

Druhý den jsme chtěli vyrazit na celodenní výlet na farmu huculů, ale jelikož jsme si 

tam volali, zda můžeme přijít, a bylo nám řečeno, že zrovna ten den tam nikdo z domácích 

nebude, rozhodli jsme se, že tento výlet necháme na příští rok, a vyrazili jsme na Rovinku a 

po "zvířátkové cestě" zase zpět k Báře. Ano, bylo to kratší, než jsme původně mysleli, ale 

nám to vůbec nevadilo a vyšetřený čas jsme věnovali hrám na hřišti Těsně před večeří obě 

družstva dostala i tvůrčí úkol a před druhým večerním blokem her jsme měli na stole dva 

krásné draky 

V pátek ráno už následovala jen výborná snídaně a vyhodnocení výsledků. Obě 

družstva byla naprosto vyrovnaná a celkově v poměru bodů 48:49 zvítězilo družstvo... A není 

to jedno?  Důležité je, že se děti bavily, že se učily i jinou formou, než většinu roku, že 

nikdo nebyl na nikoho ošklivý a starší žáci bez nápovědy pomáhali mladším, že po tři dny 

vládla dobrá nálada a úsměv nás provázel na každém kroku a všichni jsme se ve zdraví vrátili 

domů� �  

Cíl Výletu se nám tak podařilo splnit bezezbytku - a mně nezbývá, než si přát - Jen tak 

dál�  
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Nakonec mi dovolte poděkovat paním učitelkám za stálý úsměv a neskutečnou 

vitalitu, se kterou se po celé tři dny staraly o naše děti. Děkuji�  
 

Po návratu z hor jsme se s chutí pustili do práce. Ve středu 12. 9. jsme se sešli s rodiči 

Berušek. Probrali jsme organizaci školního roku a ujasnili jsme si pravidla pro návštěvu 

školky ve dnech, kdy bude zavřená škola (povětšinou se to týká prázdnin).  

Ve škole jsme se sešli na rodičovském sdružení ve čtvrtek 13. 9. a nastínili jsme si 

program na celý školní rok. 

V pátek 21. září 2018 jsme se jako již tradičně zúčastnili akce PPP Semily v rámci 
MPP nazvané Média, sociální sítě a mobilní telefony. 

Ráno jsme se všichni sešli ve škole a vyrazili jsme na Kozákov. Počasí nám přálo a 

kromě býka, kterého jsme po cestě potkali, nás nic zásadního nezdrželo, takže vrchol 

Kozákova jsme viděli už po hodině a půl. A to jsme stihli po cestě i malinko posvačit 

 

A jaké aktivity na vrcholu Kozákova nás čekaly? 

Stanoviště č. 1: Masová média nejsou k jídlu 

Stanoviště č. 2: Život před mobilním telefonem a s mobilním telefonem 

Stanoviště č. 3: Chyceni do sociálních sítí 

Stanoviště č. 4: Nástrahy virtuálního světa 

Stanoviště č. 5: Závislost… aneb čeho je moc, toho je příliš 

 

Úkoly na všech stanovištích jsme bez problémů splnili a na závěr jsme dostali malou 

odměnu a pamětní list. Pak už jsme se jen občerstvili u stánku a vyrazili zpět do školy. 

Počasí se nám vydařilo a jsme rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit. Celé setkání 

absolvovalo na 200 kamarádů z okolních škol a díky perfektní organizaci ze strany PPP 

Semily vše proběhlo na jedničku a všichni odcházeli s dobrou náladou. 

Ve středu 26. září paní učitelka uspořádala družinovou Bramboriádu. Víte, co to 

Bramboriáda je? Je to odpoledne plné her, smíchu a kamarádství - a v hlavní roli je 

brambor(a).  

Ve čtvrtek 27. září, ještě než se škola zavřela před státním svátkem, proběhla u našich 

Berušek dnes již tradiční podzimní dílnička.  

Vloni se maminky a tatínkové pokoušeli vyrobit kamaráda draka Mrakláka, ale jelikož 

se Mraklákovým kamarádům nechtělo potom moc létat, rozhodly se paní učitelky pro změnu 

a místo veselých dráčků se s rodiči pustily do výroby podzimních strašáčků A šlo to 

úžasně Během chvíle po školce poletovali nejroztodivnější strašáci a já osobně se už těším, 

až je budu vídat u domečků našich Berušek, ale i školáků 

Od října začínají kroužky pro školáky i Berušky, sledujte, prosím, pečlivě internetové 

stránky 

A jaké akce nás čekají v říjnu?  

AKCE V ŘÍJNU 

po 1. 10. – ŠKOLKA – Drakiáda 

út 2. 10. - štrůdlování ve školní družině 
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pá 12. 10. – ŠKOLKA – divadlo Turnov – Budulínek 

po 15. 10. – divadlo Turnov – Pověsti pro štěstí 

pá 26. 10. - ŠKOLA a ŠKOLKA - Dýňování (společně s OÚ Tatobity) 

29. a 30. 10.  – podzimní prázdniny pro školáky 

 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem drobným sponzorům, kteří nám pomáhají a 

nezištně do školy přináší části úrody ze své zahrádky či jinak pomáhají v chodu školy. 

V neposlední řadě bych vám chtěl připomenout, že i vy můžete stále přispívat a pomáhat 

dětem při sběru papíru – stále denně vybíráme papír (max 10 kg v balíčku) a pet lahve. 

Děkujeme. 

Pokud máte zájem o další informace a dění ve škole Vám není lhostejné, sledujte naše 

internetové stránky www.skola.tatobity.cz, kde se průběžně můžete seznámit s chodem školy 

a zjistíte zde nejaktuálnější informace. 

Mgr. Pavel Vaněk 

ředitel školy 

 

Kultura, zábava

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tatobity 

pořádá 

ZÁJEZD NA VÝSTAVU 

KOPIDLENSKÝ   KVÍTEK 

která se koná dne 13.10.2018/sobota/ v zámeckém areálu Zahradnické školy v Kopidlně. 

Organizační pokyny : odjezd 13.10.2018  v 08,30hod. z parkoviště od Obecního úřadu, 

příjezd kolem 16,00hod. 

 

Cena :  člen ČZS zdarma, rodinný příslušník člena 20,-Kč, ostatní 50,-Kč, děti do 15-let 

zdarma. 

Přihlášky přijímá p. Koucká B. osobně. 

  

Občanský spolek Dědina 

 
pořádá již pravidelný koncert v předvečer Státního svátku, Dne vzniku samostatného 

československého státu. Tentokrát při jubilejním výročí 100 let, jsme pro vás připravili 

vystoupení Pěveckého Sboru Antonín Dvořák z Turnova. Pod vedením Mgr. Bohuslava Lédla 

vyslechneme spirituály, lidové písně, ale i známé árie od A. Dvořáka. Osvěžíme si i události, 

které se staly právě před 100 lety....... 

 

Koncert proběhne 27.10.2018 na sále KD Tatobity. 

Začátek v19 hod. 

 
Vstupné symbolické 50,- Kč. 

 

                                                     Srdečně zve Výbor O.S.Dědina 

http://www.skola.tatobity.cz/
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Občanský spolek Dědina  přináší další úryvek z knihy Bejvávalo. Jak probíhala honba.... 

 

   Když byli honci spojeni – to zatáhli takto léč třeba více než na hodinu cesty v průměru – tu 

se začalo to ohromné kolo stlačovat dohromady. Pokud byli honci ještě řídce od sebe, to zajíci 

se sbíhali ještě doprostřed. Ale kolo se zužovalo dále, a potom nebohý zajíc nevěděl, kam se 

obrátit, všude naň čekaly klacky a flinty. Obrátí se vpravo, vlevo, všude hrozí smrt. A teď už 

je léč tak stažena, že se všichni honci vidí a jejich kolo se dá přehlédnouti. V celém kruhu 

zajíci jen se hemží a začínají padat rány a padají už hustě jako krupobití. Celé kolo se na 

chvíli zastavilo, neboť nabíječi nemohou stačit nabíjet a nabité flinty podávat. Když tak ta 

nebohá němá tvář viděla, že jen útěkem z toho osudného kola se může spasit, tu se rozbíhali 

proti honcům a třeba pod nohy jim vrazili a utekli. Když tu byl střelec pohotově, vzal zajíce 

na mušku už venko z léče. Nakonec se kruh tak zůžil, že bylo nebezpečno střílet do kruhu, 

myslivci dali signál trubkami a to už žádný nesměl střílet do kruhu. Mohl býti střelen někdo z 

honců, nebo i lovců. Proto se zajíci vypouštěli z léče, a teprv když zajíc vyběhl za kruh, byl 

střelen. Střelci byli tak blízko sebe, že dva i tři na něj mířili. Stávalo se, že všichni trefili a 

nebohý zajíc ani nevěděl, kdo ho zastřelil. Jeho kožich byl samá dírka, takže vypadal jako 

řešeto. 

Nakonec stáhla se léč, až byli všichni honci pohromadě, a to nesl 

každý ňákýho za zadní nohy a zajíce pokládali do řady na mez. Nejvíce jich nesli rychtářové. 

To měli dva a dva svázané za zadní běhy, na každém rameně a ještě v rukou vlekli, v každé 

jednoho. Když se honba vydařila – stávalo se, že se zastřelilo 1500 zajíců – to dostal každý 

rychtář jednoho zajíce a sedláci dostali známky na pět mázů piva. 

Tak slavně se honby odbývaly za dob poddanských...... 

                                                                                                ZD 
    

                 

Restaurace U Studničků Vás zve na tradiční zvěřinové hody, které se konají  

ve dnech 12. (pátek), 13. (sobota) října 2018. 

Co pro Vás šéfkuchař chystá?  Srnčí, kančí a dančí speciality! 

Na Vaši návštěvu se těší personál restaurace! 

  

 
„B A B I N E C“     pořádá    pro    děti   a    dospělé 

10. ročník  T A T O B I T S K É    D Ý N Ě 

Kdo máte zájem o tuto akci, přijďte a přineste vydlabanou, nazdobenou dýni  

v pátek  26. října 2018 od 16,00 hod. k Obecnímu úřadu, 
kde budou tyto dýně v podvečer slavnostně rozsvíceny. 

Pro děti jsou připraveny soutěže s věcnými cenami! 

 

Na podvečer této slavnosti zveme i ostatní občany, určitě se bude na co 

dívat! 

Drobné občerstvení zajištěno!!! 
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Sport 

 

 Fotbal 
zápasy okresní soutěže v říjnu: 

Tatobity – Rovensko B  6.10. 16:00  sobota 

Košťálov/Libštát C – Tatobity 14.10 15:30  neděle 

Tatobity – Studenec B  20.10 15:30  sobota 

 
 

 

Životní jubilea oslaví 

10let Donátová Kateřina   35 let Votrubec Jan 

15 let Fligrová Klára    60 let Plichta Vratislav 

18 let Mazánek Štěpán   60 let Hanzl Milan 

18 let Lacina Jiří    65 let Jílková Helena 

20 let Klement Štěpán    82 let Lásková Hana 

20 let  Bičík Jan    82 let Mánková Ludmila 

30 let Tomešová Veronika 

 

 

Gratulujeme!!!! 

Přehled akcí v září 2018 

6.10.  fotbal Tatobity - Rovensko 

12. -13.10  zvěřinové hody   Restaurace u Studničků 

13.10.  zájezd Kopidlenský kvítek 

20.10.  fotbal Tatobity - Studenec 

26.10.  Tatobitská dýně   parkoviště u OÚ 

27.10.  Koncert   sál KD 

28.10.  Odhalení pamětní desky Tisíciletá lípa 

 

 

 

Tatobitský  informáček vydává OÚ Tatobity          Evidenční číslo: MK ČR 20690 

 

Uzávěrka přijímání článků, podnětů, informací je vždy do 25. v měsíci (pro následující měsíc). Na 

výše zveřejněných akcích bude provedeno fotografování a fota budou použita při prezentaci obce 

Tatobity.        Počet výtisků: 270 

www.tatobity.cz                                ou.tatobity@seznam.cz  
 

 

http://www.tatobity.cz/

