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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
DUBEN 2020            vydání č. 208       ročník 18. 

 

 

Informace z obce 

  

Vzhledem k tomu, že celou Českou republiku zasáhla pandemie koronaviru a my máme za 

sebou další týden souboje s nemocí, která změnila svět kolem nás. Počet lidí nakažených 

koronavirem COVID 19 stoupá nejenom v celosvětových měřítcích, ale také v České 

republice, v  Libereckém kraji i okrese Semily.  

Informací, které se na nás valí každý den, každou hodinu ze všech medií o tomto viru je příliš 

mnoho. Přílohou Informáčku je souhrnný „Leták“ který obsahuje základní informace o 

chování, hygienická doporučení a důležité kontakty na organizace, které poskytují okamžitou 

pomoc. 

Vydaným opatřením vláda zakázala s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. 

divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, 

spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, 

přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, a to 

do odvolání tohoto mimořádného opatření.  
 

NOSTE ROUŠKY —BEZ ROUŠKY ANI KROK! 

 

Chráníte tím sebe i ostatní Nařízení vlády o povinnost zakrývání si dýchacích cest během 

pohybu mimo domov platí do odvolání! Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez 

ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné 

tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je 

povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné 

moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a 

lékáren na celém území platí do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu. 

 

Co s použitou rouškou? 

Jednorázovou roušku zabalte do igelitového sáčku a vhoďte do komunálního odpadu. 

Bavlněnou roušku zbavte gumiček, vložte do hrnce s vodou a 2 lžicemi 8% octa, přiveďte  

k varu. Vařte 15 minut. Vysušte a vyžehlete na stupeň bavlna/len. Rouška je opět sterilní. 

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě, uložte do plastového pytle 

na odpady s minimální tloušťkou 0,2 mm. Po naplnění pytel zabalte do dalšího pytle a pevně 

svažte. Až poté vhoďte do běžného kontejneru na odpad. 

 

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB 

Vláda prodloužila zákaz volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do 

zaměstnání, zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest  
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Vláda s účinností nařízení  

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: 
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a 

zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a 
dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění 

péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, 

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. 
dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu 

příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu 

příbuzných a osob blízkých, 

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 

bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 

individuální duchovní péče a služby, 

veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 

veterinární péče, 

h) pobytu v přírodě nebo parcích, 
i) cest zpět do místa svého bydliště, 

j) pohřbů; 

 

II. nařizuje 
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na 

dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. 

a) až i), 
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru; 

 

III. doporučuje 

a) zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou 
vykonávat v místě bydliště, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje 

uvedené v kolektivní smlouvě,omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti 

zaměstnavatele, 
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry 

(např. při nákupu), 

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, 
d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky, 

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých 

provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:vytvořili podmínky pro dodržování 

odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci); 
 

Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá 

obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné 

zdravotní péče. Nejlepší prevencí tak je vycházet z domu co nejméně, ideálně vůbec. 

S účinností od 25. března 2020 je seniorům vyhrazen čas, a to od 8:00 do 10:00 hod., kdy 

mají zákaz přítomnosti v maloobchodech (s prodejní plochou větší než 500 m2) osoby pod 65 

let, proto se doporučuje seniorům využít tento čas pro zajištění svých potřeb. V menších 

prodejnách mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji 
upřednostnili. 
 

https://www.praha5.cz/vlada-cr-omezeni-pohybu-prodlouzeno-do-1-dubna-cas-pro-nakupy-senioru-nove-mezi-8-10-hod/
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Závěrem chci poděkovat všem zdravotníkům, záchranářům, sestrám a lékařům, policistům, 

vojákům a hasičům, hygienikům, pracovníkům sociálních služeb, lidem zajišťujícím veřejnou 

dopravu a fungování obchodu a potřebných služeb. Dále dobrovolníkům a všem lidem, kteří 

v této mimořádné situaci pomáhají druhým a potřebným lidem  

Ještě jednou vám děkuji za mimořádné nasazení, se kterým každý den pracujete! 

Přeji hodně sil  a zdraví  nám všem! 

❖  

Obec Tatobity děkuje švadlenám z firmy Kyselová Ivana ( Ivaně Kyselové, 

Gábině Linkové a pomocnicím Marii Cimbálové a Ditě Kyselové) za velice 

vstřícné a rychlé ušití roušek pro celou obec. Děvčata děkujeme!!!  
 

❖  

Odvoz odpadu -  červenomodré označení – každý týden, tj. :  3.4., 10.4., 17.4., 24.4., 1.5. 

   žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. :10.4., 24.4. 
 

Sběrné místo   
 

V měsíci dubnu bude  „SBĚRNÉ  MÍSTO“ vedle Restaurace Hasičárna 

Tatobity ještě uzavřeno. Kdyby bylo nezbytně nutné ☺ – volejte 

724 179 996  

Chcete-li dělat větší úklid, je možné si objednat kontejner samostatně u TS Lomnice n.P. 

 

Od 3.4. do 9.4.2020 bude přistaven kontejner na BIO odpad „pod lípou“ v Tatobitech,  

od 15.4. do 20.4.2020 bude kontejner přistaven u HZ na Žlábku 

Do tohoto kontejneru ukládejte pouze  dřevitý odpad a odpad ze zahrad, který lze spálit 

(nikoliv nahnité ovce či jiný dužnatý odpad) 

 

❖  

Z důvodu Nouzového stavu - pandemie KORONAVIRU se všechny plánované akce 

přesouvají na pozdější termíny: 

Hvězdné setkání – Josef Dvořák se přesouvá na 23.10.2020. O dalším setkání Vás budeme  

informovat, vstupenky zůstávají v platnosti 

Beseda Rozmarné tváře Maroka – podzim 2020 

Posezení se seniory, výlet na Pecku – podzim 2020 

Ukliďme Česko, ukliďme naše Tatobity – říjen 2020 

Všechna sportovní utkání stolní tenis, tenis, hokej a fotbal jsou až do odvolání zrušena 

❖  
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V DUBNU 

 

Vážení rodiče, milí žáci a milé děti, 

březen byl ve znamení mimořádných opatření MZ a nikdo z nás zatím neví, jak to bude dál. 

Jen pro připomenutí: 

10. března 2020 vydalo MZ Mimořádné opatření, ve kterém se mj. praví: 

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 

 

– osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 

ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, 

– osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

11. března 2020 se sešlo Zastupitelstvo obce Tatobity, z jehož jednání vzešlo usnesení, 

kterým se nařizuje uzavření MŠ od 16. 3. 2020 do odvolání. 

 

Od 16. března 2020 se tak zastavil chod naší ZŠ a MŠ do odvolání. Na stránkách školy jsou 

pro školáky připravené domácí úkoly, vždy na jeden týden. Nikdo nedokážeme odhadnout, 

jak se bude situace vyvíjet dál a jak to bude s druhým pololetím školního roku, věřím však, že 

se ještě uvidíme a zadané úkoly zvládneme zkontrolovat a případné nejasnosti dovysvětlit. 

Pokud byste potřebovali jakoukoli konzultaci, pokusíme se ji zprostředkovat pomocí mailu 

případně pomocí telefonické konzultace. Věřím, že zadané úkoly jsou srozumitelné a že to je 

bez problémů zvládnutelné. Omezili jsme se na základní předměty (český jazyk, anglický 

jazyk, matematika, prvouka případně vlastivěda a přírodověda), výchovy (tělesnou, pracovní, 

hudební a výtvarnou) necháváme na Vašem uvážení. Bylo by dobré si s dětmi (v rámci 

možností) občas zazpívat, zacvičit si, případně si něco namalovat, vystřihnout a nalepit. 

Akce, které byly plánované na březen a duben, jsou nenávratně pryč. Přesto se chod školy 

nezastavil (tento týden malujeme vstupní chodbu, na řadu přijde i kuchyň a ložnice MŠ). 

V dubnu nás čeká i zápis do 1. ročníku – i když letos trochu jinak (viz. níže – Opatření 

k Zápisu povinné školní docházky do 1. ročníku). Zápis do MŠ je plánovaný na 15. května 

2020. V polovině dubna budou na stránkách školy zveřejněny potřebné dokumenty. Sledujte 

proto internetové stránky školy, kde budou podrobnější a aktuálnější informace. 

Věřím, že toto období zvládneme s úsměvem a v pohodě a osobně se moc těším, až se znovu 

vše vrátí do normálu, začneme normálně fungovat a alespoň některé akce, které byly 

plánované na květen a červen, se nám podaří zorganizovat. 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností pište, volejte. Pokusím se Vám v co nejkratším 

termínu odpovědět. 

Přeji Vám klidné jaro a věřím, že i v této době Vám nemizí úsměv z Vaší tváře…☺ 

 

Pavel Vaněk, ředitel školy 

 

Věc: Opatření k „Zápisu povinné školní docházky do 1. ročníku“ 
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Vážení rodiče, 

 

vzhledem k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné 

školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 vydané 18. 03. 2020, č. j.: 

MSMT-12639/2020-1, proběhne Zápis k povinné školní docházce v souladu s právními 

předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zásadní změna je v tom, že je 

nutné organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

 

Podávání žádostí o přijetí či o odklad bude probíhat v zákonem stanoveném období 

 

od 1. do 30. 04. 2020. 

 

Na stránkách naší školy, www.tatobity.cz/skola, si stáhnete tři (Dotazník pro rodiče žáka 1. 

ročníku ZŠ; Přihláška k zápisu; Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) dokumenty, které 

vyplníte, podepíšete a v obálce nebo v „košilce“ vložíte do poštovní schránky na budově 

školy nejdéle v poslední den zápisu. Pokud máte elektronický podpis, můžete dokumenty 

poslat i mailem nebo datovou schránkou. 

 

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, stáhnete si tři (Dotazník pro rodiče žáka 1. 

ročníku ZŠ; Přihláška k zápisu; Žádost o odklad povinné školní docházky) dokumenty které 

vyplníte, podepíšete a v obálce nebo v „košilce“ vložíte do poštovní schránky na budově 

školy nejdéle v poslední den zápisu. Pokud máte elektronický podpis, můžete dokumenty 

poslat i mailem nebo datovou schránkou. Pokud žádáte o odklad školní docházky, nedílnou 

součástí žádosti je i doporučení lékaře a PPP. 

 

Na základě dodaných a správně vyplněných tiskopisů vydám ve stanovené době Rozhodnutí - 

Přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte nebo Rozhodnutí - Odklad začátku povinné 

docházky o jeden školní rok. Rozhodnutí o odkladu je možné vydat až po dodání vyplněných 

formulářů a obou doporučení. Pokud Vám doporučení chybí, přeruším řízení do doby jejich 

dodání. Teprve poté vydám rozhodnutí o odkladu. V Žádosti uvádíte e-mail, na který Vám do 

7. 5. 2020 přijde potvrzení přijetí Žádosti a další pokyny, kdy bude vydáno Rozhodnutí a kdy 

a jak dojde k jeho předání. 

 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na 

seznámení se s prostředím školy, učiteli a prostory školy. 

 

V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitele školy.  

Mgr. Pavel Vaněk 

 

UPOZORNĚNÍ – PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ 

 

Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková organizace 

oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu 

nebo po telefonické konzultaci získat od ředitele školy – zájemcům bude zanecháno 

v poštovní schránce u hlavního vchodu do školy) je nutné závazně podat do 15. 5. 2020.  

Vyplněnou Žádost (včetně potvrzení od lékaře!!!) vhoďte do stanoveného termínu do 

poštovní schránky u hlavního vchodu školy. Pokud máte elektronický podpis, můžete Žádost 

poslat i mailem nebo datovou schránkou. V Žádosti uvádíte e-mail, na který Vám do 18. 5. 

http://www.tatobity.cz/skola


 
 

 

 

 

Informáček duben 2020 Stránka 6 
 

 

 

 

2020 přijde potvrzení přijetí Žádosti a další pokyny, kdy bude vydáno Rozhodnutí a kdy a jak 

dojde k jeho předání. Vše bude záležet na situaci v ČR, zda již budou otevřené školy. 

V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitele školy.  

Mgr. Pavel Vaněk 
           

 

Životní jubilea oslaví  

18 let Vyhlídko Jan    60 let Bičíková Jaroslava 

25 let Kudrnáč Jan    80 let Lamač Jiří 

35 let Cvrčková Renata   81 let Lacinová Alena 

40 let Nezdarová Petra   81 let Kudrnáčová Jiřina 

45 let Hoření Radek    86 let Kozák František 

50 let Výborná Helena                                             GRATULUJEME!!!! 
 

 

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  

 

 

Inzerce : 

 

POJIŠTĚNÍ, HYPOTÉKY, SPOŘENÍ, INVESTICE A DANĚ 

Možná přemýšlíte co s tím a na koho obrátit se smíte? 

 

Nabízím vám možnost využít mých služeb ;-) 

 

Bydlím kousek od vás a zkušeností mám dost, 

tak klidně ptejte se, pomůžu vám, co budu moct. 

Přes telefon, email nebo whatsapp. 

Jsem tady a můžete mi jen napsat. 

- zpracování daňového přiznání 

- sjednání smluv, nahlášení škody na majetku či zdraví...Kooperativa 

- poradenská činnost 

Martina Vyhlídková 

512 53 Tatobity 75 

IČ: 76514099 

M.: +420 605 712 946 

martina.vyhlidkova@email.cz,  

http://www.tatobity.cz/
mailto:ou.tatobity@seznam.cz
mailto:martina.vyhlidkova@email.cz

