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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
ČERVENEC 2019            vydání č. 199       ročník 17. 

 

 

Odvoz odpadu -  popelnic v červenci 2019  

 

5.7. a 19.7.. - svoz 1x za 14 dní 

  

Na „SBĚRNÉ  MÍSTO“ vedle Restaurace Hasičárna Tatobity mohou 

občané obce a občané, kteří vlastní nemovitost v katastru Tatobity a 

Žlábek bezplatně odvážet níže uvedený odpad. 

Jsou zde umístěny kontejnery:  

na BIOODPAD – do tohoto kontejneru můžete předat (jestliže Vám nestačí kompostéry) : 

spadané listí, trávu, pokrácené větve, piliny, zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny  

 

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER – do tohoto kontejneru můžete předat domácí 

velkoobjemový odpad, který se Vám nevejde do popelnice a co nebylo možné předat na 

humanitární sbírku, nikoliv nebezpečný odpad, který je 2x ročně od Vás vybírán v rámci 

Svozu nebezpečných složek komunálního odpadu. 

 

N O V Ě !!!!!!! 

 
Na „SBĚRNÉ MÍSTO“ můžete  předávat elektrozařízení z domácností do připravených 

nádob. 

Jedná se o tyto skupiny elektroodpadů : 

 Velké elektrospotřebiče ( pračky, lednice) 

 Malé domácí spotřebiče ( varné konvice, žehličky) 

 Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (PC, kopírky, telefony) 

 Spotřebitelská zařízení (TV, fotoaparáty) 

 Osvětlovací zařízení(svítidla, zářivky) 

 Elektrické  a elektronické nástroje (vrtačky, pily) 

 Hračky, vybavení pro volný čas ( PC hry) 

 Lékařské přístroje ( teploměry, mikroskopy) 

 Přístroje pro monitorování a řízení ( detektory) 

 

Na chodbě OÚ jsou umístěny nádoby na dosloužilé monočlánky. 

 

V měsíci červenci bude otevřeno: 

 pondělí  11,00 – 11,30hod.  

 čtvrtek  14,30  - 15,00hod. 

každý sudý týden  -  sobota 13.7. a 27.7. 

              od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní  sudý týden- sobota)  
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Zpráva z obecní knihovny : 

 
Čtenářům, čtenářkám a mládeži oznamuji, že o prázdninách bude knihovna otevřena každý 

druhý týden v pondělí od  15,00 – 18,00 hod. 

červenec : 1.7., 15.7. a 29.7. 

srpen      : 12.8. a 26.8. 

V květnu byl semilskou knihovnou obměněn knihovní fond, takže budete mít ke čtení samé 

novinky. 

 

Těším se na Vaši návštěvu.    D. Kubíčková 

 

  

 

V září odstartuje třetí vlna kotlíkových dotací !!!! 

 
V Libereckém kraji bude vyhlášena výzva 15.7.2019.  

Žádosti bude přijímat 23.9.2019 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání schválilo zapojení kraje do třetí vlny 

kotlíkových dotací. Nový program odstartuje letos v červenci. Příjem žádostí se spustí 

v září. Po rozhodnutí o poskytnutí dotace od ministerstva životního prostředí bude moci 

kraj rozdělit na výměnu starých kotlů celkem 139 milionů korun. 
Liberecký kraj v současné chvíli připravuje projektovou žádost do 117. výzvy Operačního 

programu Životní prostředí pro období 2014–2020. Po schválení žádosti bude moci kraj 

rozdělit celkem 139 milionů korun na výměnu zastaralých neekologických kotlů za 

ekologické zdroje tepla. 

Žadatelé mohou vyměnit kotle na ruční přikládání 1. a 2. emisní třídy za automatické 

kotle na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. V letošní výzvě nebude 

možné pořídit kombinovaný kotel na uhlí a biomasu. Výše podpory závisí na druhu 

pořizovaného zdroje tepla. Stejně jako v předchozích výzvách budou zvýhodněni ti žadatelé, 

kteří žijí v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Výzvu k podávání žádostí kraj vyhlásí letos v červenci. Zájemci pak mohou žádat o podporu 

od září. „Vzhledem k tomu, že se v minulém kole kotlíkových dotací osvědčilo elektronické 

podání žádosti o dotaci, zůstane kraj u tohoto způsobu podání,“ dodala Radka Loučková 

Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských 

projektů a územního plánování. 

V průběhu vyhlášené výzvy plánuje správce programu – odbor regionálního rozvoje a 

evropských projektů – semináře pro žadatele ve vybraných obcích kraje. Zájemci se zde dozví 

informace o podmínkách vyhlášeného programu, důležitých termínech a také postupech, jak 

žádost na krajský úřad podat. 

Podrobnější informace týkající se plánovaných seminářů najdou žadatelé začátkem září 

na webových stránkách programu http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace. 

Proto neváhejte a začněte s přípravou již nyní !!! 

 

 

 

 

http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace
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Informace z Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity  
 

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY –       

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 

 

Tak tu máme konec června a s ním pro školáky tolik vytoužené prázdniny. Dovolte mi, abych 

zhodnotil uplynulý školní rok trochu obšírněji. Vím, že jsem Vás měsíc co měsíc pravidelně 

informoval o dění ve škole, přesto si myslím, že na závěr školního roku se patří shrnout 

úspěchy i neúspěchy.  

 

Dovolte mi tedy, abych ještě jednou připomenul, co všechno jsme za rok stihli a jak probíhala 

výuka. 

 

Letos byli všichni žáci vzděláváni podle našeho platného školního vzdělávacího programu. 

Od 1. září 2016 vstoupila v platnost novela školského zákona, která se přímo dotýká mateřské 

i základní školy, takže k začátku školního roku museli upravit náš ŠVP podle platné 

legislativy. Od 1. září 2017 se změny dotkly i chodu MŠ, takže ve školce jsme nově změnili 

ŠVP PV a školní řád MŠ.  

 

Letošní rok byl také ve znamení personálních změn – v březnu odešla na mateřskou 

dovolenou paní uklízečka Klára Eliášová a na její místo nastoupila Ludmila Geciová, která 

se velice rychle zapracovala a vše zvládá v pohodě a s úsměvem. Doufám, že se jí bude 

v našem kolektivu líbit a bude tu spokojená.  

 

Co se týká kontrol, měli jsme letos „volněji“ ČŠI ani Kraj LK nás letos oficiálně 

nenavštívily, takže jsme absolvovaly pouze „tradiční“ kontroly z hygieny, VZP a proběhl i 

každoroční audit. Jsem rád, že nikdo neshledal žádné pochybení a vše máme v pořádku.  

 

V dubnu byl vyhlášený konkurz na ředitele školy a já se určitě budu snažit, abych svoji 

pozici obhájil. Pokud se mi to podaří, slibuji, že se i nadále budu všemožně snažit, aby naše 

škola byla stále tím místem, kde se dětem líbí a jsou zde spokojené. 

 

Letošní rok byl také ve znamení studia – já a paní učitelka Milena Kašová bychom v listopadu 

měli dokončit studium pro výchovné poradce. V květnu paní učitelka Eva Klementová 

úspěšně zakončila studium předškolní pedagogiky a Vendula Zunová v červnu ukončila 

studium na UJAK Praha, obor speciální pedagogika – logopedie a získala titul Bakalář. 

Oběma tímto ještě jednou velice gratuluji a přeji jim, ať se jim v práci i nadále daří. 

 

Během roku jsme tedy splnili vše, co nám předepisují osnovy, a dokonce i něco navíc. 

 

A jakéže akce byly“navíc“? 

 

První byl určitě Výlet za poznáním (sama sebe) – letos jsme vyrazili na Benecko do chaty 

Bára, kde jsme plnili MPP a Enviromentální výchovu, hráli si, učili se a znovu si zdůraznili 

jasná pravidla, co se bude v průběhu roku vyžadovat a co se pro ně pokusíme uspořádat. A 

rok plynul… Během roku jsme několikrát navštívili turnovské divadlo, jezdili jsme bruslit 

do Lomnice nad Popelkou, plavali jsme v jičínském bazénu (opět s námi jezdily i Berušky a 

soudě podle ohlasu dětí i paní učitelek, bylo to pro Berušky prospěšné a snad tak budeme 

pokračovat i příští rok), účastnili se rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojených trhů, 

pro rodiče uspořádali besídku a v dubnu uspořádali zápis do 1. třídy. Zapsalo se nám sedm 
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dětí. Budoucími prvňáky jsou Kristýna Cimbálová, Mai Ly Dao, Adéla Jamborová, Natálie 

Jamborová, Sofie Klementová, Mirek Martínek a Adam Kysela. Organizace tříd bude stejná 

jako letos - spojen bude 1. a 2. ročník – třídní učitelka paní Mgr. Milena Kašová a 3., 4., a 5. 

ročník, kde třídním učitelem budu já. Určitě se opět všichni budeme snažit, aby se dětem ve 

škole líbilo a aby sem chodily rády. Od nového školního roku nás čeká změna financování 

regionálního školství a já už teď vím, že to rozhodně nebude krok kupředu, ale nezbývá 

nám nic jiného, než se s tím smířit a bojovat dál a ještě usilovněji, aby naše krásná škola byla 

zachována i pro příští generace. Já pro to udělám maximum, Obec Tatobity se snaží také 

všemožně nás podpořit a podat pomocnou ruku. Budu rád, když stejně tak budou smýšlet i 

ostatní obyvatelé obce a pomůžou nám pokračovat v nastolené cestě. Protože sami toho moc 

nezmůžeme a pokud se ukáže, že školu v obci nepovažujete za prioritu, mohlo by se také 

jednoho dne stát, že dveře zůstanou zavřené. A já chci věřit a věřím, že všichni víme, že škola 

je jedním z pilířů kvalitního života v obci… 

 

V březnu ve školce a ve škole proběhl dětský karneval. V dubnu jsme oslavili příchod 

Velikonoc a proběhl rej čarodějnic. Na začátku května také proběhl zápis do školky a jsem 

moc rád, že školka bude opět „plná až po střechu“. Přivítáme ve svém středu sedm nových 

Berušek a jsem moc rád, že jsem nemusel nikoho odmítat. 

V červnu byli školáci na školním výletě – navštívili jsme Adršpach a pevnost Josefov. 

Berušky si opět zahráli na námořníky a sjeli na raftech Jizeru. Na závěr června Berušky 

absolvovaly Bobříka odvahy. Se školáky jsme se na konci června rozloučili již tradiční 

stopovanou a pro budoucí školáky jsme ve spolupráci s paní starostkou uspořádali slavnostní 

rozloučení s předškoláky a letos nově i s páťáky. Odpoledne to bylo vydařené a v pravém 

slova smyslu kouzelné. 

 

V průběhu roku nás opět navštívili a výuku ve škole i školce zpestřili drak Mraklák, panáček 

Dýňáček, duboví skřítkové Dubáček a Dubínek, čertíci Barnabášek a Uryášek, bílý pes 

Monty, zaječí rodinka (táta zajíc Ušák, mamka zaječice Ouška a jejich tři děti, malí, 

neposední zajíčci - dva kluci Chloupek a Drápek a jejich sestřička Pacičkou.), čarodějnice 

Zvonimíra, Vlastík a na závěr roku vodníci Dušička a Bublinka  

 

Na začátku května proběhl dvanáctý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2019. Akci 

jsme uspořádali ve spolupráci s agenturou Hobit a za výrazného přispění Obce Tatobity. 

Soutěže se zúčastnilo jedenáct týmů, soutěž se podařila a ohlasy byly opět velmi příznivé. 

Díky Mgr. Lence Roštejnské máme z celé akce DVD. Naši školu reprezentoval tým ve 

složení Josef Kubíček, Kateřina Donátová, Barbora Šťastná, Kateřina Kubíčková a paní 

učitelka Milena Kašová. Celkově jsme skončili na krásném desátém místě.  

 

 

Sběr papíru pokračoval i letos – sebrali jsme 1 520 kg papíru a 40 kg pet lahví. Máte-li stále 

ještě něco doma, přineste to do školy svázané v max. 10 kg balíčcích a pomozte podpořit naši 

činnost. 

 

Subjektivně si myslím, že škola žije a snad se mi daří naplňovat původní záměr. Objektivní 

zhodnocení nechám na vás.  

 

Co říci závěrem? Určitě se sluší poděkovat. V první řadě bych chtěl poděkovat všem mým 

spolupracovníkům – paní učitelce, paní vychovatelce, paním učitelkám ve školce, paním 

kuchařkám, panu topiči a paní školnici. Bez jejich poctivé práce si nedovedu chod školy 

vůbec představit.  

Na škole máme i bohatou zájmovou činnost a s potěšením musím konstatovat, že se to daří 

zejména díky vstřícnosti jednotlivých vedoucích zájmových útvarů. Dovolte mi proto 

poděkovat i jim – za obětavou práci a za chuť dát kousek toho svého elánu do nelehké práce 



 

 

 

Informáček červenec  2019 Stránka 5 
 

 

s dětmi – paní Bc. Romaně Švitorkové za hodiny angličtiny u nejmenších, paní Šárce 

Kořínkové za vedení kroužku ručních prací, paní MVDr. Ladislavě Šebkové za pohybový 

kroužek pro děvčata a Vendule Zunové a Evě Klementové za kroužek vaření. Příští rok máme 

v plánu pokusit se o další kroužky, bude však záležet, zda se najde dost lidí, kteří by se chtěli 

dobrovolně a ve svém volném čase dětem věnovat. 

Dík patří Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, neboť i obec má lví podíl na 

spoustě akcí – od drobné, neviditelné dennodenní práce po třeba významnou pomoc na 

Vlastíkovi. Děkuji sponzorům za příspěvky nejen na Vlastíka. Děkuji rodičům, že jim osud 

školy není lhostejný a pomáhají, kde se dá (brigády, odvoz dětí na akce, pomoc při organizaci 

výletu, Vlastíkovi apod.). Děkuji PPP Semily za výbornou celoroční spolupráci a krásný 

projekt Média, sociální sítě a mobilní telefony. V neposlední řadě děkuji i vám všem, kdo jste 

pomáhali a pomáháte škole v tom, aby vzkvétala. Ještě jednou DĚKUJI a věřím, že všichni 

společně uděláme vše pro to, aby i příští rok byl stejně bohatý jako ten letošní a aby dětem 

nemizel úsměv z tváře a sluníčko z duše. 

 

 

Přeji vám krásné klidné prázdniny, pohodovou dovolenou a v září zase na viděnou. 

 

Mgr. Pavel Vaněk 

ředitel školy 

 

PS: Ještě jen pro připomenutí - školka bude uzavřena od 8. července do 16. srpna 2019. 

V úterý 27. srpna 2019 od 15:00 se ve školce koná rodičovské sdružení pro rodiče 

nových Berušek – účast je nutná! 
 

 

Kultura, zábava

 

V sobotu 10.8.2019 na sv. Vavřince 

jste srdečně zváni do Malířovy zahrady. 

Od 16.00 hod vám zahrají „Veselí pozůstalí“ 

Parket, lavice, stoly, připraveny.... 

 

Poutní pobavení 
 

Večer následuje diskotéka, kde k tanci i poslechu zahrajeme každému dle přání.... 

 

Občerstvení zajištěno: 

Domácí klobásky a masíčko na grilu 

Vychlazené točené pivo ve skle 

Alko i nealko nápoje k dispozici 

 

Pro obec Tatobity, Lestkov i okolní zájemce 

pořádá náš nejmladší spolek „MotoBanda“ 

 

Noční překvapení se chystá..... 

 

                      Vstupné dobrovolné                     Z.D. 
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Tradiční Vavřinecká pouť v Tatobitech se uskuteční  

9. – 11. srpna 2019 
 

 

Při této příležitosti Obec Tatobity pořádá v rámci celorepublikového 

 

FESTIVALU  VARHANNÍCH  KONCERTŮ 

VARHANNÍ   KONCERT  V  KOSTELE Sv. VAVŘINCE 

V TATOBITECH 

v pátek 9. srpna od 19,00hod. 
 

  

 

OTEVŘENÝ ATELIÉR-KAREL PROCHÁZKA 

ZVE-20.ČERVENEC (SOBOTA) 2019- od 14. hod. do - - - 

K PROHLÍDCE OBRAZŮ, PRAŽSKÉ KRÁLOVSKÉ CESTY, DALŠÍCH MĚST A 

FIGUR, JEŽÍŠ=SVĚTOVÁ RARITA.  MOŽNOST POSEZENÍ A OBČERSTVENÍ, 

I Z VLASTNÍCH ZDROJŮ,JAK PITÍ TAK I NĚCO K JÍDLU, 

MOŽNOST OPÉKÁNÍ. 

K POSLECHU A  TAKÉ I K TANCI  - ŽIVÁ HUDBA VE STYLU- BLUES-COUNTRY-

ROCK- 

JE MI LÍTO, ALE PO ZKUŠENOSTECH, NEBUDOU VPUŠTĚNI PSI, ANI VOLNĚ NA 

ZAHRADU.TAK JE NETRAPTE PŘIVAZOVÁNÍM A NECHTE JE DOMA 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.    V SÁLKU NEKOUŘÍME. 

PŘIJĎTE POBEJT DO KLIDNÉHO PROSTŘEDÍ 

K.P. 

  

 

Podzimní výlety, které pro Vás chystáme: 

4.9.   výlet na rozhlednu Žalý a do blízkého okolí 

10.10.  DETOA v Albrechticích a „Protržená přehrada“ 

Přihlášky na tyto výlety přijímáme již nyní  na obecním úřadě    

  

Další akce, které pro Vás chystá obec a místní spolky 

14.9.  Žlábecké Dožínky 

20.9.  Divadelní vystoupení Divadelního souboru ze Semil 

21.9.  Zvěřinové hody v Kulturním domě s výstavou o myslivosti  

18.10.   koncert Petry Janů (předprodej od  1.8.2019) 

9.11.  koncert Podkrkonošského symfonického orchestru 

15.11.  Ochutnávka vína s Cimbálovkou Dušana Kotlára 

16.11.  Myslivecká zábava s mysliveckou kuchyní 

22.11.  Divadelní vystoupení  Divadelního souboru z Rakous 
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Sport 
Stolní tenis 

Výsledky v sezóně 2018/2019 

Vážení spoluobčané, rád bych Vám tímto sdělil výsledky uplynulé sezóny. V uplynulé sezóně 

jsme dosáhli historicky nejlepšího výsledku, jak v kategorii dospělých, tak i mládeže. 

TJ Sokol Tatobity A se umístil na 3. místě a TJ Sokol Tatobity B skončil na 11. místě.    

 

TJ Sokol Tatobity A reprezentovali: Hyková Šárka, Šteffan Jan, Mráz Luboš, Hyka Karel, 

Marcinčík Michal a Pěnička Michal 

TJ Sokol Tatobity B reprezentovali: Hoření Radek, Adamíra Šimon, Adamíra Jiří ml., 

Adamíra Jiří st., Tauchman Jiří, Kořínková Lucie, Buriánek Jan  

 

Všem, kteří reprezentují naší obec, bych chtěl poděkovat, za dosažené výsledky a 

zviditelnění ve stolním tenise nejen v našem okrese, ale i v kraji.  

Okresní přebor 2. třídy 

Tabulka: 

 
družstvo PU V R P K skóre body 

1.                           TJ Sokol Vesec B                      22 21 1 0 0 320:76 65 

2. TJ Sokol Košťálov B 22 18 2 2 0 283:113 60 

3. TJ Sokol Tatobity A  22 16 1 5 0 272:124 55 

4. Sokol STAR Turnov A 22 13 3 6 0 245:151 51 

5. Obec Jesenný A  22 12 4 6 0 234:162 50 

6. Obec Jesenný B  22 12 2 8 0 226:170 48 

7. TJ Sokol Turnov E 22 8 4 10 0 209:187 42 

8. Sokol STAR Turnov B 22 8 2 12 0 166:230 40 

9. Sokol Benešov u Semil  22 5 3 14 0 147:249 35 

10. Sokol Víchová nad Jizerou B  22 5 0 17 0 129:267 32 

11. TJ Sokol Tatobity B 22 2 2 18 0 80:316 28 

12. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Semily 22 0 0 22 0 65:331 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší radost máme však z výsledků našich dětí, které se dokázaly umístit na krásném 3. 

místě. 

https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34873&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34514&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34512&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34799&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34800&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34647&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34513&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34832&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34659&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34802&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34803&rocnik=2018
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Tatobity A reprezentovali: Kořínková Lucie, Adamíra Šimon, Mlejnek Jakub, Buriánek Jan 

 

Rád bych Vám představil výsledky těchto nadějných hráčů v uplynulé sezóně: 

Kořínková Lucie: 1. místo v kategorii mladších žákyň, 1. místo v kategorii starších žákyň, 3. 

místo v kategorii dorostenek 

Adamíra Šimon: 4 místo v kategorii mladších žáků 

Mlejnek Jakub: 5. místo v kategorii starších žáků  

Buriánek Jan: 7. místo v kategorii starších žáků  

 

Konečné pořadí družstev žactva 2018/2019 

1. Sokol Turnov A                       

2. Sokol Turnov B 

3. Sokol Tatobity A  

4. Sokol Nová Ves A 

5. Sokol Košťálov 

6. Sokol Turnov C 

7. Sokol Nová Ves B 

8. Sokol Tatobity B 

 

Sokol Tatobity B skončil na 8. místě v následující sestavě: Tryznová Marie, Bakešová 

Anežka, Malý Vojtěch a Pěničková Karolína, pevně věřím, že v následující sezóně výsledek 

zlepšíme.         Michal Pěnička 

Životní jubilea oslaví 
 

20 let Opočenská Anita   50 let Staffenová Marie 

20 let Šťastný Filip    70 let Vítová Věra 

45 let Bakeš Jaroslav   70 let  Drozen Václav 

45 let Hošková Dana   85 let Mánek Břetislav 

 

 
 

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/

