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Informace z obce

Přejeme Vám v roce 2019 hodně zdraví, pohody, porozumění a lásky.
Vážení spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás příležitost v kruhu
svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací,
povinnostmi a starostmi a snad i zhodnotit uplynulý rok. A už stojíme na prahu roku nového,
s letopočtem 2019.
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek nových plánů,
předsevzetí a určení si nových cílů, které chceme během nastávajícího roku uskutečnit jak
v pracovním, tak i v soukromém životě. Je to však i čas k ohlédnutí se zpět a zhodnotit to, co
jsme zažili, vykonali, co se podařilo, ale také nepodařilo nebo co jsme nestihli udělat. Život
člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly jak zlé dny naplněné trápením,
smutkem a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrém je potřeba
dále stavět, rozvíjet věci započaté a nebát se překážek, které určitě na této cestě přijdou.
Přemýšleli jsme o tom, jaký byl uplynulý rok z pohledu vedení obce. Byl to rok určitě
náročný, rychlý, plný práce, byl rokem rozhodnutí a změn. Myslíme, že pro naši obec byl
rokem úspěšným!
Vzhledem k tomu, že se obce stále potýkají a asi bohužel stále budou potýkat s nedostatkem
finančních prostředků, musí se stále přehodnocovat jednotlivé priority potřebné pro chod
obce.
Rok 2018 byl rokem ve znamení realizací připravených projektů z minulého roku. Provedla se
oprava místní komunikace na Dolánkách a nová komunikace v Průhoně k budoucím
nemovitostem (obě komunikace byly realizovány za pomocí dotace Libereckého kraje), dále
byla provedena stavba zázemí k víceúčelovému hřišti z dotace Ministerstva pro místní rozvoj
– za získání Modré stuhy ve Vesnici roku Libereckého kraje v roce 2017 (slavnostní otevření
bude v jarních měsících).
V roce 2018 byly pořízeny z dotace Libereckého kraje pro jednotku SDH JPO V Tatobity
2 nové zásahové obleky pro nové členy jednotky, nové ponorné čerpadlo a velký nafukovací
stan s vybavením.
Velkou událostí v loňském roce bylo získání „ZLATÉ STUHY VESNICE
LIBERECKÉHO KRAJE ROKU 2018“. Se získáním tohoto titulu se váže i finanční
odměna, kdy obec bude moci žádat o dotaci ve výši 1 000 000,- Kč z Ministerstva pro místní
rozvoj a 500 000,- Kč z Libereckého kraje. Tyto dotace budeme moci žádat v letošním roce.
Při vyhlášení republikového kola v Dolním Němčí obec Tatobity obdržela ocenění
„ZA OŽIVENÍ LOKÁLNÍCH TRADIC“.
Je to úžasné a myslíme si, že pro Tatobity to je největší úspěch, když jsme se dostali do finále
vesnice roku z 225 zúčastněných obcí z celé české republiky.
Vedle některých akcí se mohou zdánlivě ztrácet ostatní malé „starosti“, které je třeba
průběžně řešit a které zaregistrujeme až tehdy, kdy věci nejsou v pořádku. Patří sem
nekonečná řada činností od údržby komunikací, vodovodů a kanalizací, zeleně, budov,
přes zabezpečení dopravy či odvozu odpadů, až po zajišťování veřejného pořádku,
ochrany majetku a zdraví obyvatel.
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Mnoho v naší obci je potřebné dále vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je však potřeba
hodně úsilí, práce, jednání, projektů ale i dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance.
Milí spoluobčané, chceme Vám poděkovat za všechny Vaše připomínky, názory a i kritiku,
která nám pomáhá v práci.
Stejně tak chceme 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.
Využíváme této příležitosti poděkovat všem 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.
Pevně doufáme, že započatá spolupráce se bude i nadále prohlubovat.
Poděkování samozřejmě nesmí chybět řediteli a zaměstnancům Masarykovy základní
a mateřské školy, kteří přispívají k udržení a zachování školství v naší obci.
Vážení spoluobčané!
Přejeme Vám víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti
a radosti než smutku a trápení!
Do nového roku 2019 přejeme Vám, Vašim rodinám i přátelům mnoho zdraví, úspěchů
v práci a štěstí v osobním životě.
❖

Nadcházející volby do Zastupitelstva obce se uskuteční pouze v sobotu
26. ledna 2019
Volby do Zastupitelstva obce začínají v sobotu 26. 1. 2019 v 07,00 a končí ve 22,00hod.
Okrsek číslo 1.

Obecní úřad Tatobity 85

Okrsek číslo 2.

Hasičská zbrojnice Žlábek 3
❖

Odvoz odpadu - popelnic v lednu 2019:
4.1. a 18.1.svoz 1x za 14 dní
4.1., 11.1., 18.1., 25.1. – svoz 1x za 7dní
V lednu bude otevřen SBĚRNÝ DVŮR pouze po dohodě s OÚ. V případě uložení odpadu
do velkoobjemového kontejneru kontaktujte pracovníky OÚ na tel. 481 381 161,
724 179 996, 602 630 992.
❖
Žádáme občany, kteří mají zaparkované automobily při místních komunikacích, aby si je
zaparkovali na jiná místa, neboť brání v úklidu komunikace od sněhu. Jedná se hlavně o
místní komunikace se zúženým průjezdem. Například obě ulice naproti OÚ, Zahumeň,
Dolánka, kolem „Židovny“ atd. Musí být zachován dostatečný průjezd pro sanitní a hasičské
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vozy, ale také pro vozy ČEZ (k trafostanici v první ulici proti OÚ) a SČVaK při odstraňování
náhle vzniklých poruch.
❖
OÚ vyzývá občany, aby zaplatili místní poplatky (odvoz odpadů, poplatek ze psů)
na OÚ Tatobity nebo na číslo účtu 163340819/0300, do variabilního symbolu uveďte číslo
popisné nemovitosti
Psi – 100,-Kč za rok, druhý a další 150,-Kč za rok
Popelnice – sazba poplatku pro poplatníka činí 550,- Kč za rok – sazba zůstává stejná
jako v předchozích letech!
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní
úřad poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Tyto poplatky zaplaťte do 31. 3. 2019.
❖
Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo v roce 1995, kdy první obce spojily své
síly v péči o vodohospodářský majetek. Sdružení převzalo privatizovaný majetek
tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov. V současné době
provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov smluvně zajišťuje akciová
společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK), a. s., Teplice, oblastní závod
Turnov.
Členské obce VHS: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy,
Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad
Jizerou, Líšný, Loučky, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Žernov, Ktová, Benecko, Benešov
u Semil a Chuchelna.
Sídlo VHS: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, www.vhsturnov.cz
Tisková zpráva VHS Turnov, vydána 14. prosince 2018
STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2019 NA ÚZEMÍ MĚST
A OBCÍ SDRUŽENÝCH VE VODOHOSPODÁŘSKÉM SDRUŽENÍ TURNOV
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov, a to jako výstup
z opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou,
Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice,
Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity,
Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.
1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 3,31 %.
Meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 2,56 % a u stočného ve výši 4,10 %.
2. Celková cena (m³) pro rok 2019
Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 48,16 Kč a stočné na hodnotu 46,45 Kč.
Celková součtová cena vodného a stočného činí 94,61 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny
představuje 3,03 Kč, a to z 91,58 Kč v roce 2018.
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Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši
108,80 Kč, z toho je vodné 55,38 Kč a stočné 53,42 Kč.
3. Východiska pro projednávání úpravy cen
Úprava ceny byla provedena po dvou letech. V letošním roce byla ponechána cena vodného
a stočného na úrovni roku 2017.
Klíčovou základnou se stala dohoda o finančním řízení společného svazku, která byla
uzavřena mezi městy a obcemi v roce 2015. V dohodě bylo stanoveno, jaký díl potřebných
prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve
vodném a stočném a jaký díl obecní, nebo městské rozpočty. Finanční pravidla řízení VHS
přinesla jasné postupy v cenové otázce pro další roky a v jejím duchu bylo rozhodnuto
i o roku 2019.
Každoroční základní otázkou ke konečnému cenovému rozhodnutí je vždy dohoda
o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS
Turnov dostává jako svůj základní roční příjem. Nic jiného nemohou starostové
v cenovém koncesním jednání ovlivnit. Nájemné je největší nákladovou položkou
v kalkulaci vodného a stočného. Používáme ho jako základní a klíčovou položku pro
financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově připravovaných investic.
Podílově je nájemné na našem území ve skvělé struktuře oproti jiným vlastnickým skupinám
v ČR – u nás tvoří reálně 53 % z vybraných prostředků od zákazníků. Ve finančním vyjádření
jde o 103 mil. Kč základních příjmů svazku. Přesto však tyto prostředky stále nestačí na
nutnou obnovu extrémně zanedbaného majetku zejména z druhé poloviny minulého století.
V rámci diskuze představitelů měst a obcí proto opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná
potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše
aktuální finanční možnosti. Tedy, že stále nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou
bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. A že se proto musíme
místo dostatečného nájmu, který by přinesl daleko vyšší cenu vodného a stočného, snažit
získat finanční prostředky ze všech nabízených dotačních zdrojů.
Na druhé straně opět uplatníme i v roce 2019 naši základní výhodu, kdy díky kvalitně
provedenému koncesnímu řízení na provozování našeho majetku může meziročně narůst míra
zisku provozovatele i většina provozních nákladů jen o inflační nárůst. A ten byl i v tomto
roce na nízké úrovni. V porovnání s nejvýznamnějšími vlastníky v České republice můžeme
vyzdvihnout, že jsme v obou hodnotách provozní míry zisku i výše provozních nákladů skoro
nejnižší.
Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje sociální hranici
únosnosti. Zvolená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastníkovi –
Severočeské vodárenské společnosti. A po dopočítání lze zjednodušeně konstatovat, že nárůst
plateb pro čtyřčlennou rodinu platící vodné i stočné bude přibližně 50,- Kč měsíčně, což je
v době ekonomického růstu společnosti a ještě k tomu při navýšení až po dvou letech velmi
přijatelné a akceptovatelné. Navíc pro zákazníky, kteří hradí jen vodné, jde o úplně
zanedbatelné navýšení. Z těchto všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst
a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností.
Jsme přesvědčeni, že díky nárůstu ceny vodného a stočného pro rok 2019 naplníme stanovené
cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany
provozovatele majetku i nadále dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen spolehlivě,
ale také zejména ve vysoké kvalitě.
Informáček leden 2019

Stránka 4

ZDŮVODNĚNÍ ÚPRAVY CENY
Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS a tím ceny vodného a stočného má
každoročně vliv pět klíčových faktů: skutečná potřeba těch nejdůležitějších investičních akcí, získané
dotace přinášející současně potřebu naší nemalé spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení,
vnímání veřejného mínění a pohled na cenotvorbu v širších měřítkách. Skutečnou potřebu investičních
akcí pak prioritně ovlivňují výčet havarijních stavů, úplná zanedbanost majetku ve vazbě na plnění
stále náročnějších legislativních norem kvality, nebo návaznost na potřebné záměry měst, obcí a
Libereckého kraje.
VHS Turnov bude příští rok opět čerpat významné evropské či národní dotace na dokončení investičně
náročných akcí rekonstrukce vodovodního přivaděče Bátovka včetně odkanalizování Dolních
Štěpanic na Jilemnicku a u dvou akcí na Turnovsku – dofinancování rekonstrukce úpravny
vody v Nudvojovicích a na dokončení akce Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska.
Musíme také dokončit významnou část rekonstrukce čistírny odpadních vod v Semilech a zahájit
náročnou rekonstrukci vodohospodářských sítí v okolí podjezdu u Nádražní ulice v Turnově. Obě
akce představují výraznou finanční zátěž pro VHS Turnov, protože kromě částečných dotací měst na
ně nelze získat peníze odjinud.
Současně již mnoho let skvěle čerpáme nabízené vodohospodářské dotace od Libereckého kraje, a
proto očekáváme obdobný úspěch i v roce 2019. Věříme v realizaci mnoha dotovaných akcí.
Dlouhodobě přináší Liberecký kraj významný pozitivní prvek ve prospěch vodárenství v malých
obcích. I zde však platí jasné pravidlo, že realizace jen těch nejpotřebnějších akcí přinese v součtu
velký požadavek na spolufinancování z prostředků VHS Turnov.
V roce 2019 bychom chtěli realizovat, nebo alespoň prvním rokem zahájit následující akce:
- Rakousy a Turnov - dokončení poslední etapy přivaděče ze zdrojů pitné vody nad Malou Skálou
- Semily a okolní obce - realizaci propojení nových vrtů na úpravnu vody v Příkrém pro lokalitu
Semilska
- Troskovice - nový vodní zdroj pro obec
- Líšný - výstavba nové ČOV a odkanalizování lokality u Jizery
- Benecko a Jilemnice - výstavbu vodovodů v návaznosti na aktuální rozsáhlou investici Bátovka
- Malá Skála – Sněhov - rekonstrukce vodovodů
- Rakousy - rekonstrukce vodovodu v návaznosti na obnovu cyklostezky
- Ohrazenice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici u školky
- Rovensko pod Troskami, Tatobity - rekonstrukce vrtu na pitnou vodu v lokalitě Václaví
- Rokytnice nad Jizerou zahájení dokončení rekonstrukce ČOV
- Semily - dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v lokalitě u školky
- Vyskeř - zokruhování vodovodu
Města nezapomínají ani na nové bytové zóny – ty chtějí zasíťovat, v Turnově, v Rokytnici nad
Jizerou, v Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a na Benecku. Samozřejmě bude také pokračovat příprava
desítek záměrů ve fázi projekčních činností. Koncepčním tématem číslo jedna a největší
připravovanou akcí zároveň pak pro nás bude i nadále projekt „Optimalizace vodárenské soustavy
města Jilemnice“.
Z rozsáhlého výčtu pravděpodobných akcí v roce 2019 je však stále zřejmé, že klíčovým úkolem VHS
je obnova existujícího majetku. Peněžních prostředků na nutné investice bude tedy vždy daleko méně
než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat současně všechny cesty k vyšší kvalitě
každodenních služeb. Je pozitivní skutečností, že jsme v posledních letech svědky daleko vyšší
kvality a rozsahu prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho stanoveném extrémně nízkém
ročním zisku. Protože však mají Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., potřebnou jistotu
mnohaletého provozování, tak postupně vylepšují své podmínky pro každodenní činnost a procesní
postupy. A společně s nimi například stanovujeme pásma ochrany vodovodních zdrojů, novelizujeme
provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku, zrychlujeme výměnu vodoměrů a
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dosloužilých čerpadel, hledáme technologická vylepšení různých provozních postupů, nebo našich
dílčích činností při obnově majetku, apod.
S provozní otázkou souvisí další klíčová skutečnost aktuálního chodu VHS Turnov, kdy se již dva
roky odpovědně připravujeme na nový provozní model pro roky 2021 – 2030.
Majetek VHS Turnov aktuálně čítá okolo 480 km vodovodů, 250 km kanalizací a 130 objektů na
vodohospodářských sítích. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že je i na našem území celá
vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by
bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby
existující majetek dále nechátral. Proto se snažíme učinit pro obnovu našeho rozsáhlého
vodohospodářského majetku maximum možného.

Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
Kontakty na VHS Turnov:
* Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, tel. 481 312 194, mobilní 737 204 255, e-mail: hejduk@vhsturnov.cz
* Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481
313 481, mobilní 602 169 165, e-mail: cervova@vhsturnov.cz

Cena vody pro Tatobity pro rok 2019 je tedy 55,38 Kč s DPH
(tj. o 1,38 Kč více než v roce 2018)
Informace z Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity
Vánoční slovo ředitele školy
aneb
Jaký byl rok 2018
Rok se sešel s rokem a opět tu je čas hodnocení, bilancování a vzpomínání. Dovolte mi proto,
abych Vás ve zkratce seznámil s právě končícím rokem pohledem ředitele školy, který se
spolu se svými spolupracovníky snaží, aby tatobitské školství pouze vzkvétalo.
Co se nám tedy povedlo? Je to ryze subjektivní, ale přesto si myslím, že pozornost jsme si
rozhodně zasloužili. Nechtěl bych vás na tomto místě zatěžovat spoustou drobných akcí školy
– to činím zodpovědně po celý rok měsíc co měsíc. Rád bych tu vyzdvihl pár akcí, na které by
se opravdu nemělo zapomenout.
Nejdůležitější v řadě „akcí“ je zápis do školy (duben) a školky (květen). Letos se nám
do školy zapsali čtyři prvňáčci, ale jelikož odešel silný pátý ročník (11 žáků), od září máme
ve školních lavicích 22 žáků. Je to hodně nebo málo? Záleží na úhlu pohledu. Pro individuální
přístup k dětem to je naprosto vyhovující, pro nové financování, které se chystá, to je opět
(jako kolikrát jsme to už u nás zažili?) hraniční číslo. Velmi mě mrzí, že i přes veškerou snahu
ministerští úředníci na malotřídní školy zapomínají. Já jsem ale přesvědčen, že právě
malotřídní školy mají své nezastupitelné místo v systému, a budu dělat vše pro to, abych naši
krásnou školu udržel a dokázal, že sem právem patří. Do školky jsme nakonec zapsali devět
nových Berušek, takže nyní je ve škole celkem 46 dětí a žáků. Jsem moc rád, že jsme letos
nemuseli odmítnout ani jednu Berušku a všechny jsme mohli zapsat, i když z pohledu
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úředníků to je opět špatně Ale já si myslím, že tu jsme pro děti a ne pro úředníky, takže
jsem rád za všechny rozzářené oči, které ve škole i školce denně potkávám, protože jsem
pevně přesvědčen, že o to by nám mělo jít v první řadě. A jsem moc rád, že toto se mnou sdílí
i všechny mé spolupracovnice, zřizovatel a spousta rodičů, kteří nám všemožně pomáhají
uspořádat mimoškolní akce – ať již pomocí při jejich organizaci, samotnou účastí na akcích
nebo dary pro naše nejmenší. Pevně věřím, že tento stav vydrží i v příštích letech a už nikdy
se nebudeme muset obávat o naši krásnou školu. Záleží to také na Vás… Za nás můžu slíbit,
že se vždy budeme snažit o profesionální práci s milým přístupem (nejen) k dětem☺
V květnu proběhl jedenáctý ročník Vlastíka. Letos trochu jinak, protože jsme využili
pohostinnosti našeho krásného kulturního domu a všechny aktivity spojené s touto soutěží
jsme směřovali právě tam. A soudě podle ohlasů, bylo to ku prospěchu věci. Jen pro
připomenutí, co že to ten Vlastík je. VLASTÍK je regionální vlastivědná soutěž pro malé i
velké, pro blízké i vzdálené, pro všechny, koho zajímá vlastivěda, prvouka a přírodověda. Za
vydatného přispění vás všech se povedlo zorganizovat dva dny plné soutěží, kvízů, hádanek a
netradičních úkolů. Soutěže se letos zúčastnilo jedenáct týmů, počasí bylo výborné a i náš
výsledek byl dobrý – tým ve složení Barbora Šťastná, Kateřina Donátová (do druhého dnu ji
kvůli nemoci nahradila Martina Zadražilová), Josef Kubíček, Klára Šebková a paní učitelka
Milena Kašová obsadil páté místo (první z malotřídních škol☺). Vlastík opět bezezbytku
splnil nejen své motto – Domov je místo v srdci, ale z mého pohledu jsme důstojně oslavili i
vstup do nové „vlastíkovské dekády“. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří nám
pomáhají a na celé akci se podílí. Sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří
zejména Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, paní Jolaně Mazánkové za
pamětní medaile a Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti. Velký podíl na zdaru celé
akce mají všichni pracovníci naší školy, neboť bez jejich pomoci by to určitě nešlo, a
poděkování si bezesporu zaslouží i celý personál Restaurace U Studničků za ochotu, milý
přístup a chutnou krmi. Moc si jich všech za to vážím a velice jim děkuji. Děkuji také
agentuře Hobit za organizaci a paní Lence Roštejnské za dva dny, kdy pilně natáčela, aby pro
všechny mohla udělat DVD záznam z Vlastíka 2018.
A začal nový školní rok. Co bylo dál? Bylo toho opět dost. Ve škole vše začal velmi oblíbený
Výlet za poznáním (sama sebe). Letos jsme opustili krásný areál Hejnic a přesunuli jsme se
na Benecko do chaty Bára. Plavání jsme zkusili přesunout do jičínského bazénu, takže jsme
změnili i termín a jezdili jsme plavat od dubna do června. A bylo to fajn, takže i letošní rok to
zopakujeme☺.
V neděli 28. října 2018 proběhly po celé naší republice velkolepé oslavy. Ani my v
Tatobitech jsme nezůstali stranou a k oslavám jsme se připojili slavnostním odpolednem s
dvěma body programu – odhalením pamětní desky u naší Tisícileté lípy a zasazením Lípy
svobody před Masarykovou základní školou.
Bruslení v Lomnici začalo v listopadu a zatím proběhlo a probíhá tak jako v minulých letech.
Na začátku prosince jsme se spolupodíleli na rozsvěcení vánočního stromu a s tím
spojených trzích, proběhly besídky a tak dále a tak dále. A co bude dál? Pevně věřím, že mi
elán vydrží a bude toho opět dost. Zvlášť, když tu jsem obklopen milými, pracovitými lidmi.
Na závěr mi dovolte poděkovat jim – paním učitelkám Mileně Kašové a Ditě Jarošové za
celoročně výbornou a zodpovědnou práci (ošklivá fráze, ale nenapadá mě nic, čím bych to
vyjádřil lépe – pracují opravdu na jedničku s hvězdičkou). Paní učitelce Romaně Švitorkové
za hodiny angličtiny u nejmenších. Paní Šárce Kořínkové za vedení kroužku ručních prací,
paním učitelkám Vendule Zunové a Evě Klementové za vedení Kroužku vaření a paní
Ladislavě Šebkové, díky které funguje sportovní kroužek. Paním učitelkám Evě Klementové
a Vendule Zunové za práci ve školce. Ivetě Pospíšilové a Daně Hoškové za chutnou krmi
a naprosto bezproblémový chod školní kuchyně. Paní Bakešové (v březnu naše řady na vlastní
žádost opustila) a Eliášové za provoz a panu Bakešovi za teplo. Jsme všichni? Nezapomněl
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jsem na někoho? Ve škole ano – ale dík patří i pracovníkům obce za bleskové drobné pomoci.
Všem místním spolkům, které nám pomáhají v organizaci a dokážou přiložit ruku k dílu, je-li
třeba. Sponzorům, díky kterým máme nejen nové hračky, ale i třeba materiál na drobné
výtvarné činnosti. Dík patří i vám všem, kdo pomáháte každodenní neviditelnou prací udržet
školství v Tatobitech a umožnit dětem vzdělávání v krásném prostředí. A to je vše. Vlastně ne
– speciální dík patří paní starostce Lence Malé – za to, že je, jaká je. I když se nám v říjnu
zkomplikovala situace nekonáním komunálních voleb, věřím, že druhé kolo již proběhne
a od ledna zase vše bude fungovat ke spokojenosti nás všech☺. Vždyť jsme Vesnice roku
Libereckého kraje 2018 a díky neskutečné vitalitě paní starostky máme vše, co si můžeme
přát – od nového zázemí u víceúčelového hřiště až po drobnou pomoc v každodenním chodu
školy. Opravdu moc děkuji a jsem velmi rád, že slovy klasika, které trochu parafrázuji, můžu
na rozdíl od pana Svěráka z Vratných lahví říci: „Já tu jsem rád☺.“
Takže ještě jednou – děkuji za rok 2018 a pevně věřím, že vydržíme v nastoleném tempu a i
následující rok 2018 bude úspěšný, pohodový a usměvavý. Ať se i Vám daří, ať jste všichni
zdraví, šťastní a bohatí – alespoň na zážitky a dobrou náladu.
Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy
AKCE V LEDNU
3. a 4. 1.
po 7. 1.
út 8. 1.
st 16. 1.
po 21. 1.
st 30. 1.
pá 1. 2.

– ředitelské volno
– zahájení výuky po vánočních prázdninách
– ŠKOLKA – vystoupení pro důchodce – Semily
– bruslení v Lomnici nad Popelkou
– ŠKOLKA – divadlo Turnov – Příhody vodníka Česílka
– bruslení v Lomnici nad Popelkou
– jednodenní pololetní prázdniny

Kultura, zábava
Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve na
Výroční členskou schůzi
v sobotu 5. ledna 2019 od 18 hodin
v Salonku Restaurace u Studničků
❖

Ples Sboru dobrovolných hasičů v Lestkově
v sobotu 12. ledna 2019 od 20 hodin
v KULTURNÍM DOMĚ V TATOBITECH
K tanci a poslechu hraje osmičlenná hudební skupina Futrál.
Bohatá tombola

Informáček leden 2019

Stránka 8

Český zahrádkářský svaz – Základní organizace Tatobity

Výroční členská schůze
se koná v sobotu 19. ledna 2019 od 18 hodin v salonku Restaurace
U Studničků v Tatobitech
Účast všech členů nutná – volby výboru na období 2019 – 2024
Placení příspěvků na rok 2019.
Občerstvení zajištěno.

Výbor ZO ČZS
❖

Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
v pátek 2. února 2019 od 20 hodin
na sále Kulturního domu v Tatobitech.
K tanci a poslechu hraje skupina

L O G R
❖

Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 3. února 2019 od 14 hodin
na sále Kulturního domu v Tatobitech
Srdečně zvou pořadatelé
❖
Na sobotu dne 16. února 2019 jsme pro Vás přichystali

MASOPUSTNÍ PRŮVOD V TATOBITECH
Shromaždiště průvodu a masek bude v sobotu 16. února v 13,30 - 14,00 hod. na parkovišti
za OÚ v Tatobitech. Průvod se vydá obcí směrem Zahumeň k Mařenčině studánce. Dále bude
pokračovat k Tisícileté lípě a na „Náves“. Závěr masopustního průvodu bude na sále
Kulturního domu v Tatobitech. Rej masek bude doprovázet a na masopustní zábavě v KD
bude hrát k tanci a poslechu „Masopustní úterý“ pod vedením Čendy Šourka.
Neváhejte, vyrobte si masku
a pojďte s námi do průvodu!
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Průvod bude doprovázet hudební doprovod, zavzpomínejte na léta z dětství, kdy průvod
procházel obcí a hospodyňky měly nachystané koblihy, koláčky a pánové doušek té lahodné
slivovičky či šťopínek uzeného!!!!

Sport
HOKEJ
Děkujeme všem fanouškům, kteří nás jezdí povzbuzovat do Lomnice nad
Popelkou!!!!
Další zápas letošního roku
10.01.2019
20:15
HC Tatobity
HC Semily
13.01.2019
15:30
Stará Garda HC Lomnice
HC Tatobity
Přijeďte nás povzbudit i v letošním roce do Lomnice nad Popelkou!!

Životní jubilea oslaví
15 let
25 let
40 let
45 let
55 let
55 let
65 let

Isl Michal
Bičíková Kateřina
Klement Radek
Vyhlídko Jiří
Kuliš Jiří
Flajšer Ivan
Pěničková Hana

65 let
65 let
75 let
84 let
84 let
89 let

Vávra Vladimír
Fejglová Jana
Hoření Pavel
Plichtová Vlasta
Plichta Vratislav
Brunclíková Věra
Gratulujeme !!!!

Přehled akcí v lednu 2019
5.1.
10.1.
12.1.
13.1.
16.1.
2.2.
3.2.
16.2.

Výroční schůze SDH Tatobity
HC Tatobity – HC Semily
Ples SDH Lestkov
Stará Garda –HC Tatobity
Výroční schůze ZO ČZS
Ples SDH Tatobity
Dětský karneval
Masopust

Salonek Restaurace u Studničků Tatobity
ZS Lomnice n.P.
KD Tatobity
ZS Lomnice n.P.
Salonek Restaurace u Studničků Tatobity
KD Tatobity
KD Tatobity
sraz na parkovišti za OÚ

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
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