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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK            
ČERVENEC   2020            vydání č. 211      ročník 18. 

 

Informace z obce 

Odvoz odpadu -  popelnic v červenci 2020  

 

3.7.,17.7. a 31.7. - svoz 1x za 14 dní 

  

V červenci je otevřeno  „SBĚRNÉ  MÍSTO“ vedle Restaurace 

Hasičárna Tatobity. Do tohoto Sběrného místa mohou občané obce a 

občané, kteří vlastní nemovitost v katastru Tatobity a Žlábek bezplatně 

odvážet odpad. 

 

V měsíci červenci bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno: 

 pondělí  11,00 – 11,30hod.  

 čtvrtek  14,30  - 15,00hod. 

každý sudý týden  -  sobota :  11.7. a 25.7. 

              od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní  sudý týden- sobota)  

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

tel. 481 671 561, e-mail: info@tsmlomnice.cz 

 

❖  

Slavnostní předání Kultuního domu 

Obec Tatobity pořádá dne 30.7. od 17,00hod. slavnostní předání kulturního 

domu po opravě střechy, výměně vstupních a vnitřních dveří, zateplení a 

pořízení nové zvukové a světelné aparatury. 

Tyto akce proběhly za pomocí dotací, které jsme získali za ZLATOU  stuhu v soutěži Vesnice 

roku z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ,  z  DOTACE LIBERECKÉHO KRAJE a  

REGIONÁLNÍHO ROZVOJE - 2.1 PROGRAM OBNOVY VENKOVA  LIBERECKÉHO 

KRAJE a z rozpočtu obce Tatobity 

Na slavnostní otevření jste všichni zváni! 

Občerstvení zajištěno! 
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❖  

DO TATOBIT OPĚT MÍŘÍ HVĚZDY 

Talk show HVĚZDNÁ SETKÁNÍ  bude po koronavirové pandemii pokračovat. 

Moderovaný večer se známými osobnostmi uměleckého a veřejného života nese společné 

motto:                                                                                     

„Smích nedělá život lehčí, ale pomáhá, aby byl lepší.“ 

Zajímavé a vzácné hosty přivede do Tatobit autorka a zároveň moderátorka HVĚZDNÝCH 

SETKÁNÍ paní Marianne Ehrenthal. 

31.7.  STAŠOVÁ SIMONA  - LETNÍ  SPECIÁL 

4.9.  TOMICOVÁ PAVLA 

2.10.  LÁBUS JIŘÍ 

23.10. DVOŘÁK JOSEF 

6.11.   VAŠUT MAREK 

1.12.   BASIKOVÁ  BÁRA  - VÁNOČNÍ  SPECIÁL 
 

Cena vstupenek 190,-Kč       Začátek vždy v 19,00hod. na sále Kulturního domu v Tatobitech. 

Předprodej vstupenek na Obecním úřadě v Tatobietch. Vstupenky na J. Lábuse a J. Dvořáka 

zůstávají v platnosti, jen Vás prosíme, potvrďte Vaši rezervaci. Děkujeme za pochopení! ☺ 

Informace ze školy 

        INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

2019/2020 

 

 

 

Tak tu máme konec června a s ním i konec školního roku. Letošní školní rok byl neobvyklý, a proto 

mi dovolte, abych ho trochu obšírněji shrnul. Vím, že od září píšu informace ze školy nově, pouze 

v bodech, ale snad právě proto si myslím, že závěr roku by se slušelo zhodnotit obšírněji, protože se 

udála spousta věcí, které by neměly zůstat zapomenuty… 

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

Školní rok 2019/2020 začal „obyčejně“, takže i 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 
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nově změnili ŠVP PV a školní řád MŠ. Od 1. 1. 2020 jsem netrpělivě očekával změnu financování 

regionálního školství. Na nový systém jsme byli připraveni (PHmax školy a změna režimu financování 

MŠ), takže jsem čekal, jak se to projeví v praxi. Než k tomu však mohlo dojít, zasáhla Českou 

republiku (a nejen ji, ale v průběhu několika málo týdnů vlastně celý svět) vlna pandemie COVID-19, 

takže vše bylo úplně jinak. Ale nepředbíhejme v čase… 

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.  

Prvního září 2019 začal nový školní rok a my jsme se rozeběhli podle plánu včetně již tradičních akcí. 

První akcí, kterou zahajujeme školní rok, je Výlet za poznáním (sama sebe) – letos jsme vyrazili do 

Lučan nad Nisou, do chaty Lučanka, 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… Ještě v září jsme se na Kozákově zúčastnili akce PPP Semily – letos s názvem Zdravý 

životní styl. V říjnu jsme díky vstřícnosti Obce Tatobity vyrazili s nimi na výlet k Protržené přehradě 

a zavítali do Detoy Albrechtice, kde jsme si nejen prohlédli výrobnu hraček, ale pár hraček jsme si tam 

také vyrobili☺. Berušky se vydaly v polovině října do Slavky na Dušičkovou stopovanou. 

V listopadu jsme si ve škole vyzkoušeli preventivní program Putování po poušti aneb Jsme parta, 

Berušky přivítaly svatého Martina a všichni jsme se účastnili rozsvěcení vánočního stromu a s tím 

spojených trhů. V prosinci jsme v KD Tatobity uspořádali vánoční besídku (nejen) pro rodiče 

školáků a Berušek a začaly vánoční prázdniny. Na konci roku začaly probleskovat první informace o 

situaci v Číně, kde se objevil nový virus s názvem COVID-19. V lednu jsme (kvůli rekonstrukci 

zimního stadionu jsme nemohli začít dřív) začali jezdit bruslit do Lomnice nad Popelkou (opět i 

s Beruškami) a do školy zavítala již potřetí paní Šárka Hloušková s povídáním o Bali. V únoru jsme 

týden věnovali lyžování na Kozákově (škola a školka a bylo to opravdu báječné☺) a všichni jsme se 

společně těšili na jarní prázdniny. Nikoho z nás určitě ani nenapadlo, že se s někým vidíme 

naposledy… 

V průběhu jarních prázdnin vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR Mimořádné opatření, díky kterému 

se pozastavil nejen život na školách, ale i v celé České republice. S účinností od 11. 3. 2020 byly 

zavřeny všechny školy, o školkách měl rozhodnout ředitel na základě jednání se zřizovatelem. Obec 

operativně svolala mimořádné zastupitelstvo, které jednohlasně rozhodlo o uzavření MŠ s účinností od 

pondělí 16. března 2020 (to školákům končily jarní prázdniny a školy pro ně zůstaly zavřené). 

Rozběhl se „život s rouškou“, kdy jedno opatření stíhalo druhé, a nikdo jsme nevěděli, co bude dál. 

MŠMT se školami bohužel moc nekomunikovalo, takže jsme měli informace pouze z médií. 

Netrpělivě jsme čekali, jak se k dané situaci postavit. Pro školáky se rozeběhla distanční výuka a 

alespoň z mého pohledu to běželo bez problémů. Na začátku května vyšel z pera ministra školství 

manuál, jak se bude postupovat dál. Situace v České republice se pomalu začala stabilizovat, takže 

MŠMT k 25. květnu 2020 otevřelo školy pro žáky prvního stupně. Museli jsme ovšem dodržovat 

přísná hygienická pravidla a výuka až do konce školního roku je v celé republice na bázi 

dobrovolnosti. Z mého pohledu to je zcela revoluční a teprve čas ukáže, zda to byla cesta správným 

směrem… 

I když byly škola a školka uzavřené, život v nich se nezastavil. Kromě zadávání úkolů přes internet a 

úklidových prací jsme stačili vymalovat ložnici mateřské školy a já jsem čekal, jak se MŠMT postaví 

k otázce zápisu do základní školy, potažmo do mateřské školy. Distanční výuka fungovala, takže i 

zápisy byly připraveny tak, aby se daly zvládnout na dálku. Termíny byly trochu rozvolněné, děti ani 
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rodiče nesměli do školy osobně, ale nakonec se vše zvládlo. Do základní školy se přihlásilo šest 

nových žáků a od 1. září se paní učitelka může těšit na Karinu Koldovou, Kasey Matějkovou, Michala 

Sýkoru, Tomáše Votrubce, Emilku Vyhlídkovou a Kláru Zunovou. I zápis do mateřské školy 

probíhal na dálku. Zde nás však čekalo překvapení, které dalo do pohybu celou školu. Z mateřské 

školy odchází osm Berušek, takže stejný počet jich mohl být přijat.  

K údivu mému i paní starostky se však do mateřské školy přihlásilo 21 nových dětí. 

Jedná se vesměs o tatobitské děti, takže jsme spolu s paní starostkou sedli s paními 

učitelkami a přemýšleli, co s tím udělat. Odmítnout třináct dětí? Nebo najít jinou cestu?  

Naštěstí na pondělí 18. května bylo svolané mimořádné zastupitelstvo, které mělo rozhodnout o 

znovuotevření mateřské školy, a my jsme se dohodli, že této situace využijeme a požádáme zastupitele 

o radu. Vždyť jako zřizovatelé školy by měli o situaci vědět a rozhodnout, co bude dál. Osobně jsem 

moc rád, že všichni zastupitelé jednohlasně rozhodli, že škola a školka je obecní priorita, a i když to 

bude nákladné, nebudeme děti odříkat, ale vynasnažíme se je do školky přijmout. Takže jsme s paní 

starostkou okamžitě začali jednat s Libereckým krajem a snažili jsme se získat výjimku a od 1. 9. 2020 

navýšit kapacitu MŠ na 48. Kromě úřednické práce jsme se vrhli i do přestavby školy a jsem moc rád, 

že se díky paní starostce, ale i díky všem ostatním (někdo pomohl sponzorsky, někdo přiložil ruku 

k dílu) podařilo vše dotáhnout do zdárného konce a 1. 9. 2020 vstoupí do dějin tatobitského školství 

tím, že bude otevřena druhá třída mateřské školy. Ano, čekají nás všechny „pracovní“ prázdniny, ale já 

věřím, že se to vyplatí a že naše práce nebyla zbytečná. To však ukáže až čas… (Zde si však na rozdíl 

od minulého ohledně dobrovolné účasti na výuce a celého toho chaosu ohledně pandemie myslím, že 

to je cesta správným směrem a že tatobitské školství půjde cestou rozkvětu☺.) 

25. května 2020 se tak znovu otevřely dveře naší školy a vše začalo běžet normálním životem. Tedy 

relativně normálním. Od druhé poloviny května totiž začala rekonstrukce ložnice (zde bude druhá třída 

MŠ) a WC chlapců, takže výuku občas rušil rachot stavebních strojů a nástrojů. My jsme si s tím ale 

hravě poradili. Výuka byla dobrovolná, účast na ní také (alespoň tak to proklamovalo MŠMT), takže 

s těmi, kdo přišel do školy, jsme pracovali podle možností. Opakování a novou látku jsme koncipovali 

tak, abychom případný hluk vnímali co nejméně – pokud bylo pěkné počasí, učili jsme se v zázemí 

víceúčelového hřiště nebo v altánu, později, když už nám MŠNT dovolilo opustit areál školy, jsme 

pracovali i na Slavce či v přilehlém okolí. Práce to byla určitě jiná, ale myslím si, že se nám vše 

podařilo zvládnout s úsměvem a hlavně ve zdraví (tělesném i duševním☺). 

V červnu se nám podařilo dosáhnout zvýšení kapacity, bylo vypsáno druhé kolo přijímacího řízení, a 

tak v září se budeme těšit na 36 (staro)nových Berušek a Ještěrek☺. Jelikož bude otevřena nová třída, 

přibudou nám přes prázdniny nové dvě paní učitelky a zahájení nového školního roku se pokusíme 

zorganizovat tak, aby historické otevření druhé třídy mateřské školy dostalo důstojnou podobu. 

Bohužel, všechny ostatní plánované akce na období březen – červen 2020 musely být letos zrušeny, 

takže nám postupně odpadlo plavání, Vlastík, dopravní hřiště, fotografování, školní výlet Berušek a 

školáků a závěrečné společné předávání vysvědčení. I když… Jelikož jsem ponechal ředitelské volno 

na poslední dva červnové dny, škola už tedy byla pro žáky oficiálně uzavřená a pravidla MZ ČR 

dovolovala mj. i konání táborů, uspořádali jsme si „rozloučení se školním rokem“ po svém – na bázi 

„dobrovolnosti“☺ Na pondělí 29. června jsem pozval na školní zahradu všechny, kdo se s námi chtějí 

rozloučit „z očí do očí“ a ne pouze formálně s předáním vysvědčení. Pro žáky jsme uspořádali 

odpoledne plné her a vše jsme zakončili opékáním. Myslím si, že přese všechny těžkosti jsme 

dokázali, že všichni držíme za jeden provaz, že škola pro nás není jen místo pro vzdělávání, ale že 

jsme parta lidí, kteří se rádi vidí i mimo školní lavice. Dovolte mi na tomto místě poděkovat zejména 
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páťákům za společné roky a popřát jim, ať i v dalším životě zůstanou tak pracovití, usměvaví a úžasní 

kamarádi☺ 

Sběr papíru pokračoval i letos – sebrali jsme 2 560 kg papíru a 90 kg pet lahví. Máte-li stále ještě 

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

když cena za papír i pet lahve klesla a za karton nedostáváme nic, i nadále budeme ve sběru 

pokračovat.  

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 

s dětmi – paní Bc. Romaně Hájkové (dříve Švitorkové) za hodiny angličtiny u nejmenších, 

Mgr. Mileně Kašové a Bc. Vendule Zunové za kroužky flétny, paní MVDr. Ladislavě 

Šebkové za pohybový kroužek pro děvčata, Bc. Vendule Zunové za dramatický kroužek, Jitce 

Brožkové za kroužek šití, Martině Vyhlídkové za fotografický kroužek, Radku Cimbálovi za 

sportovní kroužek pro školáky i Berušky, Veronice Lacinové a Evě Klementové za kroužek 

vaření a v neposlední řadě tu byl i kroužek počítačů, který jsem vedl já. Příští rok máme 

v plánu pokusit se o další nebo nové 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 

rekonstrukci kotelny a otevření druhé třídy MŠ. Děkuji sponzorům za příspěvky. Děkuji 

rodičům, že jim osud školy není lhostejný a pomáhají, kde se dá. Děkuji PPP Semily za 

výbornou celoroční spolupráci a krásný projekt Zdravý životní styl. 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 7. července do 14. srpna 

2020. V úterý 25. srpna 2020 od 15:00 se ve školce koná rodičovské sdružení pro rodiče 

nových Berušek a Ještěrek☺ – účast je nutná! 

 

Informace z kultury 
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tatobity 

pořádá 

14. výstavu ovoce, zeleniny, květin a dalších přírodnin 
 

Téma : 60. VÝROČÍ  ZALOŽENÍ  ZO  ČZS  V  TATOBITECH 

 

Výstava se bude konat ve dnech 25.9., 26.9., 27.9.2020 na sále Kulturního domu  

v Tatobitech. 

Obracíme se na vás, kteří budete sklízet letošní úrodu zeleniny a ovoce, o zapůjčení produktů. 

k vystavení. 

Doba konání výstavy:  25. 9. - 14,00 - 18,00 hod - pátek 

26. 9. - 10,30 - 18,00 hod - sobota 

            27. 9. - 10,30 - 15,00 hod. - neděle 

 

Pěstitelé, kteří by zapůjčili své výpěstky k vystavení, se mohou přihlásit  

u Ing. Pravoslava Valného. 

Vstupné dobrovolné!       BOHATÁ TOMBOLA!! ! 

 

 
        

Životní jubilea oslaví  

20 let Bíbová Alena    45 let Egrt Jan 

25 let   Pavelka Daniel   50 let Zummer Dušan 

35 let Láska Jiří    86 let Mánek Břetislav               

 

     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                                      obec@tatobity.cz 

 

❖  

 
 
 

http://www.tatobity.cz/
mailto:obec@tatobity.cz

