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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
LEDEN  2021           vydání č. 217         ročník 19. 

 

Informace z obce                                                                                                                     

Vážení spoluobčané, 

 

a máme tu rok 2021. Na začátek roku mi dovolte, abych shrnula trochu nešťastný rok 2020. 

Ano, rok 2020 byl pro celou naši společnost tak trochu nešťastný -  čínský koronavirus 

COVID – 19, o kterém jsme na začátku roku jen slyšeli, bohužel v březnu dorazil i do naší 

krásné malé zemičky. Nikdo nevěděl, co to je, jak se k němu chovat a jak dlouho tu s námi 

bude. Ale semknul národ a opět jsme společně pociťovali tu krásnou společnou sounáležitost 

šitím roušek v domácnostech a pomoci jedněch druhým. Plnili jsme všechna vládní nařízení, 

která nám byla předkládána, a netrpělivě jsme čekali konec této koronavirové pandemie.  

V letních měsících se tato situace tak trochu uklidnila a my se možná tak trochu radovali 

předčasně, protože přišel podzim a s ním další vlna koronaviru. A ta byla o dost horší. Přišla i 

do naší vesničky a bohužel i v té nejhorší podobě. Statistika na webových stránkách každý 

den ukazovala, jak postupuje v naší obci.  

Tato krize se dotkla i dění v naší obci.  

V lednu jsme společně se Světýlkem pro maminku začali krásný kulturní pořad HVĚZDNÁ 

SETKÁNÍ. Hned v lednu jsme přivítali pana Trošku, v únoru Naďu Konvalinkovou a 

prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc., v březnu Josefa Laufra a na duben byl plánovaný pan Josef 

Dvořák. Toto vystoupení jsme museli z důvodu koronakrize přeložit na jiný termín, stejně tak 

tomu bylo s vystoupením pana Jiřího Lábuse. Podařil se letní speciál s paní Simonou 

Stašovou a hned následující pořad s Pavlou Tomicovou i přeložený termín vystoupení 

s panem Jiřím Lábusem. Bohužel, další vystoupení již nemohla proběhnout a je tak trochu „ve 

hvězdách“, kdy budeme moci tato HVĚZDNÁ SETKÁNÍ uskutečnit. 

 

Stejně tak dopadly i další kulturní a sportovní akce v obci. Velikonoce u nás mají již velkou 

tradici, ale bohužel letos nemohly děti chodit na pomlázku a nemohly se tak pochlubit, kde 

vykoledovaly ta nejhezčí vajíčka.  

Nebylo možné uspořádat již tradiční Vítání občánků a naplánovaný Sjezd rodáků. Neproběhly 

v září ani Dožínky na Žlábku a již tradiční 14. výstava ovoce, zeleniny, květin a dalších 

přírodnin pořádána Místní organizací ČZS ve znamení 60. výročí založení. Nemohl se 

uskutečnit již tradiční Koncert Symfonického orchestru, vystoupení divadelních ochotníků, 

myslivecké hody, myslivecká zábava, ochutnávka vína, vánoční setkání se seniory. Musely se 

přerušit fotbalové zápasy, nemohla se hrát hokejová soutěž a nemohl se rozehrát stolní tenis. 

A bohužel nemohlo být i tradiční rozsvěcení vánočního stromu s vánočním trhem.   

Musím říci, že se tak trochu zastavil čas v naší obci.  

 

I přes všechna opatření, která zlikvidovala velkou část tatobitské kultury, společenského a 

sportovního života, se přece jen něco povedlo. 

 

V jarních měsících se dokončila oprava střechy a zateplení Kulturního domu a 30. 7. 2020 byl 

slavnostně předán. Tyto akce proběhly za pomoci dotací, které jsme získali za ZLATOU  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_medic%C3%ADny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_v%C4%9Bd
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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. 

V srpnu proběhl HEJTMANSKÝ DEN, kdy pan hejtman Martin Půta navštívil několik 

podnikatelů v naší obci, prohlédl si zdejší Masarykovu školu a prošel si naši obec (obě části). 

Na společném setkání jsme si popovídali o tom, co se nám v naší obci povedlo, ale také o 

tom, co nás trápí.  Velice si vážím toho, že si udělal na naši obec čas, protože tato setkání 

většinou probíhají ve velkých městech. 

Hned na jaře jsme se pustili do úprav podél potoka na Dolánkách. Došlo k vykácení lip, 

následně se vysázely nové lípy, vysázel se parčík a upravilo se koryto potoka. A na to vše 

dohlíží vodník se zakletou žábou. Toto bylo z podpory Státního fondu Ministerstva životního 

prostředí.  

V letních měsících jsme opravili tryskovou metodou komunikaci na Žlábku od kravína na 

Proseč.  

Ve Slavce nám vyrostl nový altán a v letošním roce bude tento prostor doplněn malým 

arboretem, kde se budete moci setkat se zvířaty, která žijí v našich lesích, a stromy, které jsou 

v našem okolí.  

Velice náročnou akcí jsme se zaobírali na konci školního roku. Vzhledem k tomu, že při 

květnovém zápisu do MŠ se přihlásilo 21 nových Berušek a tím došlo k překročení kapacity 

školky o 20 dětí, bylo na nás, jak rozhodneme. Zda místní děti pošleme do jiných školek nebo 

zda vybudujeme novou druhou třídu školky. Zastupitelstvo obce rozhodlo o vybudování 

nových prostor pro druhou třídu MŠ. Během prázdnin se ve škole budovalo a budovalo. Za 

necelé dva měsíce se nám podařilo zhotovit novou třídu a toalety pro třídu Ještěrek. To vše 

ruku v ruce přinášelo shánění všech možných povolení a potvrzení. Mezitím probíhala 

výměna kotle, který v měsíci březnu dosloužil. Vše se povedlo a v září jsme mohli slavnostně 

otevřít školu nejen pro školáky a Berušky, ale také pro novou třídu Ještěrek. 

Další úspěšnou dotací byla dotace pro naši výjezdovou jednotku z Libereckého kraje.  Byla 

dovybavena novými ochrannými prostředky a potřebnou výzbrojí. 

Nadace pana Horáčka přispěla pro naši obec na zakoupení betonových květníků a jejich 

osázení před Kulturní dům. 

MAS Brána do Českého ráje přispěla na zakoupení a potisk triček pro Tatobitskou olympiádu 

pro seniory pro letošní rok 2021.  

I když nemohlo proběhnout slavnostní rozsvícení vánočního stromu, obdrželi jsme nadační 

příspěvek ČEZ na zakoupení osvětlení, které nám zpříjemnilo vánoční atmosféru. 

 

Společně se zastupiteli jsme se věnovali i přípravným akcím pro letošní rok. Doufáme, že již 

nyní uspějeme se stavebním povolením na cyklostezku, abychom mohli tuto akci zrealizovat. 

Bohužel, vzhledem k tomu, že nebyly podepsány všechny souhlasy dotčených majitelů 

sousedících pozemků, budeme nuceni tuto trasu rozdělit. 

Pro letošní rok jsme připravili projekty na opravu tří komunikací v obci, dále vytvoření 

nového dětského hřiště na Žlábku u hasičské zbrojnice, doplnění dětského hřiště u školy 

trampolínou a směrem do Průhona vybudování „pumptrackové“ dráhy. Ale to vše závisí na 

tom, jak uspějeme v dotacích, o které jsme na tyto akce požádali, a jak bude stačit náš 

rozpočet, protože šílené návrhy směřující z Poslanecké sněmovny ČR, které zásadním 

způsobem snižující příjmy obcí o 1/3, jsou zcela neakceptovatelné a jsou skutečnou 

katastrofou pro naši obec a  především i pro vás, obyvatele, kteří zde žijete.  

Nechceme a nemůžeme však rezignovat a zastavit se! Stále střádáme nové plány a snažíme se 

vymýšlet a připravovat společenské akce. Je zcela jisté, že epidemie jednou musí skončit, 

věříme ve vakcínu a návratu běžného života do naší malebné obce. Život je přece sám o sobě 

krásný! 

 

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 
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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. 

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 je v rukách všech občanů. 

Pevně doufáme, že započatá spolupráce se bude i nadále prohlubovat.  

Poděkování také patří místním podnikatelským firmám – KOVO Mazánek, stavební 

firmě Jiřího Huška, firmě zemní práce Roberta Prokůpka, paní Ivaně Kyselové, slečně 

Denise Islové, panu Janu Šťastnému, Josefu Hoškovi za velice vstřícnou pomoc pro naši 

obec. 

Poděkování samozřejmě nesmí chybět panu řediteli a všem 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 2021 přejeme Vám, Vašim rodinám i přátelům mnoho zdraví, úspěchů 

v práci a štěstí v osobním životě a snad brzy na viděnou na některé akci! 

 

 

❖  

Odvoz odpadu -  červenomodré označení – každý týden, tj. :  8.1., 15.1., 22.1., 29.1. 

   žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. : 15.1., 29.1. 
 

Sběrné místo  V lednu bude otevřeno sběrné místo 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.  
 

❖  

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 700,- Kč za rok  

         

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí  700,- Kč a je tvořena: 

a) z částky  60,- Kč za kalendářní rok a 



 
 

 

 

Informáček  leden 2021 Stránka 4 
 

 

 

b) z částky 640,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

 

(2) Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:  

433 797,- Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 433 797,-Kč děleno 673 (567 počet osob s pobytem na území obce + 106 počet 

staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena 

k pobytu žádná fyzická osoba) = 644,60 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku 

dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 640,- Kč.  

(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 

odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá 

počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném 

kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení 

počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku 

nebo dvoufázově a to 1/2 poplatku do 31.3. a druhá polovina do 30.9. příslušného roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek 

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 

povinnost vznikla.  

 

❖  

V pátek a v sobotu dne 12. – 13.2.2021 od 09,00hod. bude v naší obci čistit komíny 

pracovník z Kominictví Červinka pan Kopecký. Kdo má zájem o vyčištění komínu, ať 

zavolá nebo se nahlásí na OÚ Tatobity. Tyto komíny budou přednostně vyčištěny. 

 

❖                                                                                                                                                                                         

Návrh seznamu akcí pro seniory a ostatní obyvatele obce Tatobity-Žlábek a okolí  

na rok 2021 

 

Březen   26.3.  od 16:00 hodin „přišlo jaro k nám“, setkání s hudbou, výroba dekorací   

k Velikonočním svátkům a jiné v salonku Restaurace u Studničků. 

Občerstvení zajištěno u hostinského Václava za své. 

Duben    24.4.  výlet hrad Pecka, Novopacká klenotnice a Klášterní kostel Nová Paka.  

  Doprava autobus. 

 Květen    22.5.  výlet zámky a hrady Frýdlantsko a okolí.  Doprava autobus. 

Červen   11.6.  výlet České Švýcarsko – projížďka lodí Edmundova soutěska a další    

přírodní scenérie. Doprava autobus. 

Červen   25.6.  Sportovní odpoledne pro seniory +55 hřiště u školy Tatobity.  

Občerstvení a ceny budou zajištěny.  

Září     7.9.  výlet klášter Broumov a Stolové hory u Broumova. Doprava autobus. 

Říjen    9.10.  výlet Litoměřice historické centrum města, klášter nebo Mělník zámek.  
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Doprava autobus. 

Prosinec   3.12.  od 16:00 hodin předvánoční posezení s hudbou a s překvapením  

                                  v salonku Restaurace u Studničků.  

Občerstvení zajištěno u hostinského Václava za své.  

 

Všem seniorům přeji dobré zdraví a dobrou náladu. Hezké vánoční svátky a dobrý vstup do 

roku 2021. A proto pojďme poznávat to krásné co naše země má, „země Česká“. 

 

Akce se budou konat vždy ve dnech po – pá (so). Podle náročnosti budou výlety také 

celodenní. Časy odjezdu autobusu, cena a ostatní informace budou v dostatečném předstihu 

upřesněny. 

              Ladislav Dudek zastupitel obce                                       

               mobil: 725 418 267    

 

❖  

Jak vypadají Tatobity ve statistice? 

Celkový počet obyvatel : 573   288 žen       285 mužů 

Věkový průměr : 42,96 let   dospělí : muži 49,88let ženy 50,49let 

      děti :   muži 6,93let   ženy 7,25let 

Věkové složení obce: 

          0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+ let 

Ženy 19 32 40 36 40 36 37 34 12 2 0 

Muži 23 32 32 35 54 35 37 31 5 1 0 

Celkem42 64 72 71 94 71 74 65 17 3 0 

 

Narozeni  3 narození občánci 

  Balická Natálie, Tomešová Barbora, Joza Lukáš 

Úmrtí  8 občanů 

Pospíšil Pavel, Vaňátková Ludmila, Výborná Helena, Novák Josef, Tomeš 

Jaroslav, Studničková Jitka, Lacinová Alena, Plichta Vratislav 

Přistěhováno od 1.1.2020 -  31.12.2020  24 nových občanů 

Odstěhováno od 1.1.2020 – 31.12.2020   9 občanů 

Vzpomínka na rodáka Tatobit  

Jsem manželka pana Josefa Januse pocházejícího z Tatobit cp.128 žijící v Kanadě. Můj 

manžel zemřel 10.11.2020 v nemocnici v Chilliwacku na krváceni do mozku, po dlouhé 

nemoci ve věku 79 let. Jistě v Tatobitech ještě žijí ti, kteří ho znali a ráda bych jim 

prostřednictvím místního tisku dala na vědomí tuto smutnou zprávu. Já sama pocházím z 
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města Sadská, kde se zesnulým občanům v místním rozhlase vyzváni a sdělí se pro místní 

občany, kdo zemřel a pár informaci o zesnulém. Pokud je to možné a vesnice Tatobity taková 

to sděleni a zvoněni poskytuje, ráda bych, kdyby jsem mohla toto sdělení poskytnout místním 

občanům : 

"Můj manžel měl těžký život, byl však velice cílevědomý, pracovitý, poctivy, nikdy nikomu 

nic nedlužil na to byl hrdy, velice skromný, loajální, slušného vystupováni a jednání, nikdy se 

nechlubil, rád pomáhal druhým a vždy s láskou vzpomínal na Tatobity, na kraj ve kterém se 

narodil, z chudoby ze které vzešel a kam to v životě dosáhl jako kluk z malé vesničky ze 

hnoje, že ze sebe dokázal něco udělat. Emigroval v roce 1969 do Kanady, kde za velice 

krátkou dobu velkým odříkáním a svou neskutečnou cílevědomostí a pracovitostí se stal 

pilotem a krátce na to kapitanem u letecké společnosti. Pracovně se dostal do spoustu zemí 

světa, pracoval i mimo Kanadu, 5 let v Saudské Arabii a 11 let v Africe, kde pracoval jako 

kapitán u švýcarské letecké společnosti pro mezinárodní červeny kříž. Byl hrdý sám pro sebe, 

že mohl pomoci tam, kde pomoc byla nejvíce potřeba. Neměl nikdy žádné letecké nehody, 

pracoval 25 let jako pilot kapitán, měl 5 mezinárodních pilotních licenci a odlétaných téměř 

30 000 hodin. V důchodovém věku velice rad cestoval a zahradničil. Prožili jsme spolu 

překrásných 21 let. Naposledy jsme navštívili Tatobity při naší poslední návštěvě ČR v roce 

2017." 

Děkuji 
Alena Janus 

 

❖  

 

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. Provozování 

vodohospodářského majetku VHS Turnov smluvně zajišťují Severočeské vodovody a 

kanalizace (SčVK), a. s., Teplice, Oblastní závod Turnov. Na základě výsledku 

koncesního řízení bude provozní činnosti zajišťovat tato společnost i v letech 2021-

2030. 

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 28. prosince 2020 

 

STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2021 NA ÚZEMÍ MĚST 

A OBCÍ SDRUŽENÝCH VE VODOHOSPODÁŘSKÉM SDRUŽENÍ TURNOV 

Úprava ceny byla schválena na prosincovém jednání Rady sdružení VHS Turnov jako výstup 

z opakovaného podzimního 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 3,88%.  

Meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 3,35 % a stočného ve výši 4,42 %.  

 

2. Celková cena (m³) pro rok 2021 
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Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 51,17 Kč a stočné na hodnotu 51,05 Kč. Celková 

součtová cena proto činí 102,22 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 3,82 Kč, a 

to z 98,40 Kč v roce 2020.    

Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši 112,45 

Kč, z toho je vodné 56,29 Kč a stočné 56,16 Kč.  

 

Pro obec Tatobity je stanovena cena vodného na 56,29 Kč. 
 

3. Východiska pro projednávání cenové úpravy 

Východiskem ke stanovení ceny 2021 opět zůstala dohoda o finančním řízení společného 

svazku, která byla uzavřena mezi městy a obcemi v roce 2015. V dohodě je stanoveno, jaký 

díl potřebných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají 

zaplatit zákazníci ve vodném a stočném a jaký díl má být získán z jiných zdrojů (vnější dotace 

+ obecní, nebo městské rozpočty). V průběhu letošního roku jsme také reagovali na květnové 

snížení sazby DPH u ceny vodného a stočného z 15 % na 10 %.   

 

Nejdůležitějším vlivem však byl výsledek koncesní soutěže na provozování našeho 

majetku, který nastavil finanční pravidla pro provozování a cenotvorbu od roku 2021 na 

dalších 10 let.  Otevřené konkurenční prostředí přineslo opět velmi výhodnou vítěznou 

nabídku na výši provozních nákladů a zisku vybraného provozovatele. Nabídka firmy 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. navázala na velmi výhodné hodnoty z končícího 

prvního desetiletého vztahu a tím potvrdila správnost naší zvolené koncesní cesty k výběru 

samostatné a kvalitní provozní společnosti.   

 

 Z očekávaných vybraných 210 mil. Kč tržeb (bez DPH)  od zákazníků připadne v roce 2021 

víc jak polovina (108 mil.Kč) nám vlastníkům formou nájmu na obnovu existujícího 

vodohospodářského  majetku a na spolufinancování nově připravovaných investic.  A přitom 

se podařilo naplnit základní stanovený cíl, aby výše ceny vodného a stočného byla dokonce o 

0,70 Kč nižší než ve stejném období loňského roku. 

 

V rámci diskuze představitelů měst a obcí opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba 

peněz do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční 

možnosti. Tedy, že se stále nedaří kvůli přímému a výraznému dopadu na výši ceny vodného 

a stočného navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého 

majetku potřebovali. Navíc se postupně stává novou nepříjemnou skutečností, že máme 

daleko méně příležitostí získat dotační finanční prostředky, které každoročně doplňují nájem 

z vybraného vodného a stočného – náš základní příjem svazku. VHS Turnov bylo doposud 

jedním z největších dotačních příjemců v ČR. Bohužel nám však postupně ubývají témata 

k čerpání dotací a směřování evropských dotačních zdrojů do vodárenství jde jiným směrem, 

než máme my naši strukturu majetku. 

 

Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje stanovenou sociální 

hranici únosnosti. Nastavená cenová hladina je i nadále blízko k sousednímu vlastníkovi – 

Severočeské vodárenské společnosti.  

 

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 úpravě ceny vodného a stočného pro rok 2021 naplníme stanovené cíle VHS Turnov. A 

že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku i 

nadále dodávka pitné vody a čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale zejména ve vysoké 

kvalitě. 

 

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku, Vodohospodářské sdružení Turnov 
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Škola a školka

Vánoční slovo ředitele školy 

aneb 

Jaký byl rok 2020 

 

   Rok se sešel s rokem a opět tu je čas hodnocení, bilancování a vzpomínání. A musím 

upřímně říci, že letošní rok byl (nejen z pohledu naší školy) takový zvláštní… Až by se mi 

chtělo slovy klasika říci „…letošní rok zdá se mi poněkud nešťastným…“. Celý rok 2020 byl 

poznamenaný vlnami Covid-19, které ovlivnily i chod nejen našeho školství.  

   Poprvé se Covid-19 objevil v České republice v březnu a pro naši školu to znamenalo 

uzavření školy od 16. 3. 2020 do 25. 5. 2020. Nevěděli jsme, o co jde, co nás čeká a jaké to 

může mít následky. Proto byla z rozhodnutí Zastupitelstva Obce Tatobity uzavřena ve stejném 

termínu i MŠ. Ve škole jsme se učili praktikovat distanční výuku, kdy jsme týden co týden 

zadávali školákům přes internet úkoly a netrpělivě očekávali, kdy se zase dveře naší školy 

otevřou. Ale dveře se neotvíraly, plánované akce jsme postupně rušili (Velikonoční dílna, 

plavání, Vlastík, dopravní hřiště…) a čas běžel… Zápis do školy i školky jsme dělali také 

dálkově. Papírově to šlo zvládnout, ale chyběl nám kontakt s dětmi i rodiči. A navíc došlo 

k situaci, kterou tatobitské školství ve své historii ještě nepamatovalo. Do školy se přihlásilo 6 

nových školáků, což je takový „historický průměr“. Ale překvapení nás čekalo ve školce. 

V prvním kole se nám přihlásilo potencionálních 21 Berušek, přičemž kapacita školky byla 

8… Po dlouhém uvažování, jakou cestou se vydat (odmítnout (vesměs všechny tatobitské) 

děti a připravit se tak o potenciální žáky ve škole nebo přeorganizovat školu a místo ložnice 

udělat druhou třídu) jsme se po dobrozdání od všech zastupitelů rozhodli pro cestu 

rekonstrukce a během prázdnin jsme stačili nejen vyměnit kotel v kotelně, ale i vybudovat 

novou třídu MŠ za požehnání zastupitelů, Kraje LBC i hygieny. Kapacita MŠ je tak od 1. 9. 

2020 48 dětí a poprvé v dějinách tatobitského školství má mateřská škola DVĚ třídy – 

Berušky a nově i Ještěrky. Samozřejmě to s sebou neslo i celou řadu organizačních změn, 

takže ve škole už mámě celkem čtyři paní učitelky MŠ. A jsem moc rád, že po prvních třech 

měsících můžu říci, že práci zatím odvádějí výbornou a i do kolektivu školy zapadly bez 

větších problémů. Pevně věřím, že jim elán i chuť pracovat u nás ve škole vydrží i do dalších 

let☺ Do školky jsme tedy mohli přijmout všechny děti, které o to požádaly, a všichni 

společně jsme se těšili na školu plnou dětí. Ve školním roce 2020/2021 nás mělo být 60 dětí a 

žáků☺ A opravdu by bylo, kdyby nás hned na začátku října nepostihla druhá vlna Covid-

19. 

   Kromě budování druhé třídy MŠ a výměny kotle jsem se o prázdninách věnoval přípravám 

na nový školní rok z hlediska nových právních norem, protože jarní neúčast žáků na výuce 

s sebou nesla nutnou změnu v legislativě. Jaro nám přineslo v novodobých dějinách právně 

nevídanou novou normu – totiž dobrovolnou školní docházku. Žáci, potažmo zákonní 

zástupci, si mohli sami rozhodnout, zda od konce května budou chodit do školy prezenčně 

nebo nadále zůstanou na distančním vzdělávání. Toto s sebou přinášelo i takové absurdní (ale 

právně naprosto regulérní) situace, kdy dítě školou povinné zjistilo při nástupu do školy, že už 

ho to tam po týdnu „nebaví“ (kamarádi tam nejsou, učitelé chtějí, aby se učilo, přičemž 

kamarádi, kteří zůstali doma, takové úsilí vzdělávání věnovat nemusí) a oznámilo paní 

učitelce nebo panu učiteli, že už zítra nepřijde a do konce školního roku se už neuvidí. Tedy 
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v lepším případě to oznámilo. Nezřídka kdy se totiž stávalo, že to ani neoznámilo a do školy 

prostě už nepřišlo, aniž by riskovalo neomluvenou absenci. A jelikož nebyla ani zcela jasná 

metodika hodnocení žáků, stávalo se, že se na konci roku prostě jen „opsalo“ 1. pololetí, čímž 

byla klasifikace 2. pololetí uzavřena. Protože jak hodnotit distanční vzdělávání, když to každá 

škola či dokonce každý učitel dělá jinak? Takových absurdit se na jaře vyskytlo víc a já Vás 

tím nechci zatěžovat, chtěl bych jen na tomto místě vyjádřit radost z toho, že u nás k tomuto 

vesměs nedocházelo, jak učitelé, tak i žáci dodržovali předem dohodnutá pravidla a k mé 

radosti z našich dětí přispěl i fakt, že jsme se o prázdninách, ve vlastním volnu takřka všichni 

sešli na školním hřišti, abychom se rozloučili se školním rokem, který byl pro všechny tak 

nový, zvláštní. A pevně jsme věřili, že ten nový bude zase „normální“… 

   V úterý 1. září 2020 proběhlo slavnostní otevření druhé třídy MŠ, následující den jsme se 

školáky odjeli na již tradiční Výlet za poznáním (sama sebe) na Benecko – chatu Báru a 

potom jsme zasedli do lavic, abychom se začali učit. Zejména prvňáci (letos jich je 8, neboť 

se nám oproti zápisu ještě vrátily Adéla a Natálka Jamborovy) se těšili na to, až se začnou učit 

číst a psát. Normální běh školního roku ale netrval dlouho. Od 14. října byla škola opět 

uzavřena, protože po prázdninovém rozvolnění přišla druhá vlna Covid-19. Tentokráte jsme 

již školku nezavřeli (režimové požadavky z MZ a MŠMT tomu dovolovaly) a po celou dobu 

uzavření ZŠ školka fungovala dál. A dobře. I když tradiční akce (Dušičková stopovaná a 

Příjezd sv. Martina) proběhly dopoledne a bez účasti rodičů, dětí bylo ve školce pořád plno. 

Rozvolňování chodu ZŠ na podzim probíhalo jinak než na jaře, kdy se naráz vrátil celý první 

stupeň – 18. 11. po státním svátku se do lavic vrátili prvňáci a druháci, zbytek kamarádů se 

vrátil 30. 11. 2020. Mohl za to nový PES (Protiepidemický systém). Ač jsme podle něj mohli 

zpátky do školy už v pondělí 23. 11., pan ministr MŠMT Plaga rozhodl jinak a o týden nám 

návrat posunul. Zbývalo nám tak 14 pracovních dní do konce roku, kdy jsme mohli zase začít 

normálně fungovat… Díky nastavení nového systému distanční výuky u nás ve škole (každý 

den jsme se pravidelně s dětmi přes počítač připojovali na distanční výuku a denně tak byli 

v kontaktu s českým jazykem, matematikou, prvoukou, vlastivědou, přírodovědou či 

angličtinou – moc díky za tuto zkušenost a za ukázněnost našich dětí – pracovaly na jedničku, 

i když ani pro ně to nebyla lehká situace) jsme po návratu nezaznamenali větší problémy 

v probrané látce. Ne všichni však šli naší cestou, a tak teprve čas ukáže, jaký dopad to bude 

mít zejména na prvňáky, druháky, ale i deváťáky a třeba i maturanty. Kéž by tato zkušenost 

byla poslední… Ano, jsme na distanční výuku připraveni a funguje nám, ale všichni víme, že 

toto není řešení do budoucna a že zejména sociální kontakt dětem (ale nejen jim) chybí a 

v takovéto formě chybět bude i nadále. A to (zatím) neřeším otázku klasifikace a blížících se 

přijímacích zkoušek… 

   Pravdou je, že i díky uzavření škol se mi podařilo zdárně ukončit (snad už poslední☺) 

studium a od 10. 10. 2020 jsem akreditovaným metodikem sociálně patologických jevů. 

Kromě toho tu máme i kvalifikovaného logopeda, výchovného poradce a chybí nám snad už 

jen psycholog…☺. 

   Pevně věřím, že už máme vše úspěšně za sebou a snad rok 2021 bude (nejen) v tomto 

ohledu veselejší a naší školou bude znít smích šedesáti spokojených dětí☺. 

 

   Za to, že jsme to (v rámci možností) zvládli, nemůžu já sám. Za to vděčím všem, kteří se na 

chodu školy podílejí. A proto zejména letos mi dovolte poděkovat hlavně jim. 

   Děkuji paním učitelkám Mileně Kašové a Ditě Jarošové za celoročně výbornou a 

zodpovědnou práci u školáků distančně i prezenčně. Paní učitelce Romaně Hájkové (dříve 

Švitorkové) a nově slečně Michaele Vaňkové za hodiny angličtiny u nejmenších. Paní 

Ladislavě Šebkové, díky které funguje sportovní kroužek (pokud to jen Covid-19 dovolí). 

Paní Vendule Zunové za kroužek Dramatické výchovy. Kroužek šití vede paní Jitka 

Brožková. Opravdu moc děkuji a velice si vážím toho, že se do činnosti školy zapojili i 

rodiče☺. Berušky se nám rozrostly o Ještěrky, a tak mi dovolte poděkovat za výbornou a 

inspirující práci u nejmenších paním učitelkám Evě Klementové a Vendule Zunové a nově i 

Elišce Čapkové a Veronice Lacinové. Ivetě Pospíšilové a Daně Hoškové děkuji za chutnou 
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krmi a naprosto bezproblémový chod školní kuchyně. Paní Ludmile Geciové (a od prosince 

nově i paní Renatě Maškové) za provoz a věci s ním spojené. Jsme všichni? Nezapomněl 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. 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 2020 a pevně věřím, že následující rok 2021 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 VLEDNU 

 

leden 2021 

po 4. 1. – zahájení výuky po vánočních prázdninách 

4. – 8. 1. – ŠKOLA a ŠKOLKA – lyžařský kurz na Kozákově – pokud to situace dovolí 

po 11. 1. – ŠKOLKA – divadlo – Maxipes Fík – pokud to situace dovolí 

pá 29. 1. – jednodenní pololetní prázdniny 

 

únor 2021 

1. – 7. 2. – jarní prázdniny 
 

Životní jubilea oslaví  

15 let Křapková Štěpánka   60 let Nezdarová Alena 

30 let Kozák Daniel    70 let Kupcová Vladislava 

30 let Velagyiová Zuzana   70 let Kozák Ladislav 

35 let Hanzlová Markéta   75 let Drahoňovský Václav 
40 let Křapková Marcela   91 let Brunclíková Věra 

45 let Vyhlídková Martina     

45 let Hanyš Jan 
 

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  

 

http://www.tatobity.cz/

