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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
LEDEN  2022           vydání č. 229         ročník 20. 

 

Informace z obce                                                                                                                     

Vážení spoluobčané, 

a máme tu rok 2022. Na začátek roku mi dovolte, abych shrnula rok 2021. 

Ano, rok 2021 byl pro celou naši společnost tak trochu nešťastný -  čínský koronavirus 

COVID – 19, o kterém jsme v roce 2019 jen slyšeli, bohužel dorazil a stále s námi je v naší 

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

Plnili jsme všechna vládní nařízení, která nám byla předkládána, žili jsme v nouzovém stavu a 

netrpělivě jsme čekali konec této koronavirové pandemie. Ale bohužel!  

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

protože přišel podzim a s ním další vlna koronaviru. A ta byla o dost horší.. Statistika na 

webových stránkách každý den ukazovala, jak postupuje v naší obci.  

Tato krize se dotkla i dění v naší obci.  

V lednu a v únoru u nás přetrvával nouzový stav a s ním spojené různé zákazy, které nás 

omezovaly na činnostech. 

Březen byl ve znamení dlouho očekávaného očkování proti COVID 19. Přednostně byli 

očkovaní nejohroženější senioři a během roku se mohla naočkovat většina populace. 

Po deseti letech proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů a tentokrát to bylo primárně on-line. 

V dubnu platila ještě opatření, ale pomalu se kultura začala rozhýbávat. Děvčata ze školky 

přihlásila obec do celorepublikové velikonoční akce Kraslicov. Kdo měl chuť, tak se do této 

akce zapojil výrobou a výzdobou kraslic před svými domy a na svých zahradách. Velice 

aktivně se zapojil místní spolek Babinec a hlavně maminky dětí ze školky a školy. Díky vám 

všem, kteří jste se do této akce zapojili, jsme jako obec Tatobity obsadili v republikovém 

měřítku 3. místo a v Libereckém kraji 1. místo. 

Na konec měsíce si pro vás paní učitelka ze školky připravila Čarodějnickou stezku, která 

vedla naší obcí. 

V květnu byl za obecním úřadem nainstalován Z-BOX, který plní funkci doručování zásilek. 

V kostele sv. Vavřince proběhla tradiční akce Noc kostelů. 

Byla vyhlášena soutěž o rozkvetlé okno, balkon a záhon. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. 

Potěšili jste nejen sebe, ale i své okolí!  

Červen vždy začíná dnem dětí a letos tomu bylo tak trochu jinak. Aby o tento svátek naše děti 

nepřišly, byla pro ně na školní zahradě nainstalována vzduchová trampolína a 10kusů 

hopsakoulí. 

Covidová situace umožnila v letošním roce uspořádat vítání občánků. Jelikož se v loňském 

roce nemohlo uskutečnit, některé děti nám již po sále KD běhaly. 

19. června jsme uspořádaly již tradiční Slavnost lípy, kde bylo slavnostně odhaleno nové 

oplocení naší Tisícileté lípy. 

V červnu se konal výlet do Hrádku u Nechanic a sportovní odpoledne pro 55+. 

Na prázdniny byla paní učitelkou z MŠ nainstalována Večerníčková stezka, která přilákala 

stovky návštěvníků do naší obce. Pro některé byla tato stezka trochu delší, ale většina 

návštěvníků se s tím vypořádala a zvládla celou stezku projít. 

Srpen již tradičně patří Vavřinecké pouti, která se koná o víkendu před svátkem sv.Vavřince. 

Ani v letošním roce nechyběl tradiční varhanní koncert v kostele, otevřený aleliér Karla 
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Procházky a Poutní pobavení v Malířově zahradě. Poutní veselí jako každý rok vyvrcholilo 

nedělním fotbalovým zápasem svobodní x ženatí. 

Září patří již tradiční výstavě pořádané místní ZO ČZS. Letos se uskutečnila již 15. výstava 

ovoce, zeleniny, květin a dalších přírodnin.  

Restaurace u Studničků pořádala zvěřinové hody. 

Proběhla beseda „Objevte Černou horu – perlu Balkánu“s cestovatelem L. Vránkem. 

Senioři a další zájemci o zájezdy navštívili Broumovský klášter a Stolovou horu. 

Začátkem října proběhly volby do poslanecké sněmovny, kdy volební účast byla 70,65% . 

Konal se také výlet do Litoměřic a blízkého okolí. 

Na sále KD Tatobity jsme přivítali v rámci Hvězdných setkání Moniku Absolonovou, dále 

zde proběhly zvěřinové hody, Bigbítová zábava a koncert skupin Walda gang + Alkehol. 

Závěr měsíce patřil jako každý rok Tatobitské dýni. 

V listopadu se konal již přeložený koncert Podkrkonošského symfonického orchestru. 

V Restauraci se konaly tradiční péřové hody a na sále KD Ochutnávka vína. 

Začátek adventu patřil rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu. Letos  bez vánočního 

trhu a bez vystoupení dětí místní ZŠ. Na adventní čas byla připravena paní učitelkou z MŠ 

Cesta do Betléma, která vedla částí obce. Bohužel se již nemohlo konat tradiční posezení pro 

seniory. 

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

sportovního života, se přece jen něco povedlo. 
 

Společně se zastupiteli jsme se věnovali i přípravným akcím pro letošní rok. Bylo zpracováno 

několik projektů a vydána stavební povolení na opravy komunikací, které je potřeba opravit – 

do Průhona, ke hřbitovu. Dále se čeká na stavební povolení na opravu komunikace Zahumeň 

a Dolánka.  

Doufáme, že již nyní uspějeme při podání dotace na cyklostezku, abychom mohli tuto akci 

v letošním roce zrealizovat. Bohužel, vzhledem k tomu, že nebyly podepsány všechny 

souhlasy dotčených majitelů sousedících pozemků, museli jsme již po několikáté tento projekt 

upravit. 

V loňském roce byla zpracována a představena studie na rekonstrukci budovy školy na 

Žlábku. 

Z dotací z Libereckého kraje a rozpočtu obce byla opravena komunikace ke KOVO Mazánek 

a naše  výjezdová jednotka JPO V byla dovybavena novými ochrannými prostředky a 

potřebnou výzbrojí.  

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

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

 

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 

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.  
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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, Komerční slévárna šedé a 

tvárné litiny Turnov, slečně Denise Islové, panu Tomáši Hejdukovi, Tomáši Kubíčkovi, 

Janu Šťastnému, Tomáši Kyselovi, Ladislavu Dudkovi, Josefu Hoškovi, Luboši 

Vránkovi 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. 

 

Po předložení souhrnu dění v naší obci, které provázelo letošní rok a návrhů na příští 

rok, bych chtěla PODĚKOVAT taky těm, kterým jejich činnost nám připadá 

samozřejmostí. 

DĚKUJU všem policistům a hasičům. Jejich profese obsahuje závazek, že pro nás nasadí 

vlastní život. Když je nám dobře, pohodlně, tak je většinou přehlížíme, jako bychom je 

ani neviděli. Ve chvíli, kdy nám dobře není, kdy cítíme ohrožení našeho domova, 

majetku, často i života, potom je voláme. Odevzdáváme se jejich profesionalitě, 

naléháme na jejich rychlost a zkušenosti. Často po nich něco chceme, málo jim ale 

děkujeme. A oni si to zaslouží.  

A musím poděkovat i zdravotníkům. Ne jen specializovaným lékařům, ale každé 

zdravotní sestřičce či sanitáři, kteří se o nás starají! Každému řidiči sanitky, který se 

snaží na přecpaných silnicích neztratit ani sekundu naší naděje. Zvykli jsme si, že tu 

jsou. Bereme to jako samozřejmost našeho moderního života. A nemyslíme na to, že 

mají své rodiny, životy a obrovskou únavu z toho, kolik práce a trápení jim poslední 

roky přinesly. Můžeme jim pomoct vlastní zodpovědností. A jednoduchým slovem 

DĚKUJI ukázat, že si jich vážíme a potřebujeme je! 

 

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 2022 přejeme Vám, Vašim rodinám i přátelům mnoho zdraví, úspěchů 

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

     Lenka Malá – starostka obce 

 

❖  

Odvoz odpadu -  červenomodré označení – každý týden, tj. :  7.1., 14.1., 21.1., 28.1. 

   žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. : 14.1., 28.1. 
 

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.  
 

❖  

http://www.slevarna-turnov.cz/
http://www.slevarna-turnov.cz/
http://www.slevarna-turnov.cz/
http://www.slevarna-turnov.cz/
http://www.slevarna-turnov.cz/
http://www.slevarna-turnov.cz/
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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. Nové – možno platit na OÚ  platební kartou!!!!! 
 

1) Psi – 100,-Kč za rok, druhý a další 150,-Kč za rok  

Žádáme majitele psů, aby doložili číslo čipu a číslo známky psa – z důvodu nutnosti 

evidence psů 

 

2) Popelnice – sazba poplatku  pro poplatníka činí 750,- Kč za rok 2022  

 

Poplatník 

Poplatníkem poplatku je1: 
a) fyzická osoba přihlášená v obci2 nebo  

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve  

které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.  

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou  
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.3 

       

            Čl. 3  

Poplatkové období 

 

Poplatkovým obdobím  poplatku je kalendářní rok.4 
          

           Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové 

povinnosti.  

V ohlášení poplatník uvede5  

- jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo 

sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které 

jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů 

platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou 

činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, další údaje rozhodné 

pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a 

jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující 

byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí. 

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého 

zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6 

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 

dne, kdy nastala.7 

Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce 

poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný 

přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.8       

 
1 § 10e zákona o místních poplatcích 
2 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje  

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo   

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné 
ochraně cizinců, jde-li o cizince, 
1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 

2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,  
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o 
poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.  
3 § 10p zákona o místních poplatcích 
4 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
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           Čl. 5 

Sazba poplatku 

 

Sazba poplatku činí 750 Kč. 

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, 
snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci9 

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo 

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. 
Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci 

zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o 

jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10 
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba, 

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo 

c) je poplatník od poplatku osvobozen. 

 
             Čl. 6 

Splatnost poplatku 

 
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 

Vznikne-li poplatková povinnost v období mezi daty uvedenými v odstavci 1, je poplatek splatný 

jednorázově ve lhůtě splatnosti druhé splátky podle odstavce 1. Vznikne-li poplatková povinnost po 
uplynutí lhůty splatnosti druhé splátky podle odstavce 1, je poplatek splatný jednorázově do 15. dne 

měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této 
vyhlášky.  

         Čl. 7 

Osvobození a úlevy 

 

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a 

která je11  

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci   
  a má v této jiné obci bydliště,  

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon    

    ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou   
    péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,  

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí  

    soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného   
   zástupce dítěte nebo nezletilého,  

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,  

    domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo  

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest  
    domácího vězení.  

 

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a 
která  

a) má trvalý pobyt v sídle ohlašovny Obecního úřadu Tatobity, na území obce Tatobity se 

nezdržuje a  její pobyt není znám 

b) jsou přihlášeny na území obce Tatobity a současně se na území obce Tatobity nezdržují déle 
než 3 po sobě následující kalendářní měsíce z důvodu nepřetržitého pobytu v zahraničí nebo 

v jiné obci na území České republiky 

 
9  § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
9 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
9 § 10g zákona o místních poplatcích 
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V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách 

stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.12 
 

          Čl. 8 

Navýšení poplatku  

 
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 

poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.13 

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto 

zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.14 
 
12 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
13 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
14 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 

                                                                                                                                                                                                
❖  

Seznam plánovaných akcí na rok 2022 

Seznam akcí pro seniory a ostatní obyvatele obce Tatobity-Žlábek a okolí na 

rok 2022 

Květen  14. 5. 2022 výlet zámek Liblice, Toušeň, Kačina. Doprava autobus  

Červen   16. 6. 2022 výlet Máchovo jezero výletní loď, zámek Zákupy nebo 

Lemberk.   

      Doprava autobus. 

Červen  24. 6. 2022 Sportovní odpoledne pro seniory a také mladší. Na hřišti u školy  

     v Tatobitech. Občerstvení a ceny zajištěny. 

Září    10. 9. 2022 výlet Safari Zoo Dvůr Králové. Doprava autobus. 

Říjen    1. 10. 2022 výlet zubačka Tanvald – Kořenov, sklárny Harrachov. Doprava 

autobus.   

Prosinec   7. 12. 2022 od 16,00 hodin předvánoční posezení v restauraci salonek U 

Studničků. 

 

„A proto pojďme poznávat to krásné co naše země má“. 
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   289 žen       284 mužů 

Věkový průměr : 43,2 let   dospělí : muži 49,7 let ženy 50,25llet 

děti :   muži 7,41 let  ženy 6,99 let 
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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 34 37 37 39 35 37 36 13 2 0 

Muži 20 36 30 32 55 38 36 31 6 0 0 

Celkem39 70 67 69 94 73 73 67 19 2 0 

 

Narozeni  5 občánků 

Vojtíšková Rozálie, Čapková Klára, Havlíčková Nikola, Vaněk Václav, 

Lásková Michaela 

Úmrtí  3 občani 

Cimbál Jaroslav, Martínková Emilie, Miluška Cimbálová 

Přistěhováno od 1.1.2020 -  31.12.2020  17 nových občanů 

Odstěhováno od 1.1.2020 – 31.12.2020   19 občanů 

 

❖  

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 27. prosince 2021 

 

STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2022 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 4,89%.  

Meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 5,57 % a stočného ve výši 4,23%.  
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2. Celková cena (m³) pro rok 2022 

Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 54,02 Kč a stočné na hodnotu 53,21 Kč. Celková 

součtová cena proto činí 107,23 Kč bez DPH. Meziroční nárůst celkové ceny bez DPH 

představuje 5,01 Kč, a to z 102,22 Kč v roce 2021.    

 

Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši 117,95 

Kč, z čehož je vodné 59,42 Kč a stočné 58,53 Kč.  

 

Pro obec Tatobity je stanovena cena vodného na 59,42 Kč. 
 
3. Východiska pro projednávání cenové úpravy 

Pro rok 2022 byly projednávány dvě klíčová východiska. Prvním bylo nezatížit zákazníky příliš vysokým 

nárůstem ceny, protože současně daleko výrazněji rostou ceny jiných energií a poplatků. Koncesní smlouva 

umožňuje provozovateli částečně pokrýt nárůst provozních nákladů (prudký inflační růst ceny el. energie, 

materiálů, chemie, apod.), a proto jsme snížili požadavek na očekávaný nárůst našeho nájemného. Druhým 

východiskem bylo zohlednění dlouhodobé výše celkové ceny vodného a stočného na území svazku 

v porovnání s ostatními vlastníky. Chtěli jsme proto letos navýšit cenu méně než ostatní vlastníci. 

 

Zásadní vliv na naše rozhodování měl jako každoročně 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 před rokem velmi výhodnou nabídku společnosti Severočeské 

vodovody kanalizace, a.s. na výši provozních nákladů a zisku vybraného provozovatele.  

 

 Z očekávaných vybraných 220 mil. Kč tržeb (bez DPH) od zákazníků připadne v roce 2022 více jak  

polovina (117 mil. Kč) nám vlastníkům formou nájmu na opravy, obnovu existujícího vodohospodářského 

majetku a na spolufinancování nově připravovaných investic.   

 

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

do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Ubývají 

dotační šance, což je pro VHS Turnov nepříjemné, protože jsme dlouhodobě jedním z největších dotačních 

příjemců v ČR. Ve vodárenském prostředí se aktuálně diskutuje, kam evropskou finanční pomoc 

nasměrovat v budoucím dotačním období. My však již máme největší investiční záměry dokončeny a 

směřování evropských dotačních zdrojů pravděpodobně půjde jiným směrem, než máme naši další 

strukturu majetku. Navíc se díky výrazné inflaci a vlivům pandemie COVID na hospodářství výrazně 

zvyšují ceny investičních akcí. Ani v roce 2022 se tedy nepodaří navýšit nájem na hodnotu, kterou 

bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. To bychom museli navýšit cenu o 

desítky procent výše, což by bylo samozřejmě pro zákazníky nepřijatelné.   

 

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

Nastavená cenová hladina je i nadále velmi 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 2022 naplníme hlavní 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 2021 

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) opět takový zvláštní… Až by se 

mi chtělo slovy klasika zase a znovu říci „…letošní rok zdá se mi poněkud nešťastným…“.  

Celý rok 2021 byl poznamenaný vlnami Covid-19, které ovlivnily i chod nejen našeho 

školství. V roce 2021 jsme podstatnou část roku prožili v nouzovém stavu, a i když už to 

v létě vypadalo, že konečně bude lépe (počty nakažených klesaly a myslelo se, že i vakcinace 

obyvatel konečně udělá v reklamách často slibovanou Tečku za koronavirem), opak byl 

pravdou. Očkování sice pomohlo (i když ne tak, jak si od toho zpočátku vědci slibovali), ale 

v listopadu čísla opět vzrostla až k rekordním 30 000 nově nakažených za den, takže opět 

došlo k vyhlášení nouzového stavu. Naštěstí školy zůstaly otevřené, i když třeba v naší škole 

jsme se museli potýkat s nedostatkem personálu. Nakonec jsme vše zvládli a já pevně věřím, 

že ve „dvojkovém“ roce už opravdu bude lépe… 

V letošním končícím roce se toho ve škole moc nestalo Ne, že bychom nechtěli, ale 

nedostali jsme k tomu příležitost. Bruslení se tak stalo jedinou pohybovou akcí, kterou jsme 

(i když v omezeném množství lekcí) mohli absolvovat. V lednu a únoru pouze školka, v 

listopadu a prosinci školka i škola, ale bylo toho zatraceně málo Plavání, lyžování, Vlastík, 

vánoční trhy či besídka pro rodiče zůstaly již jen v našich vzpomínkách. Ještě že v červnu 

mohl proběhnout školní výlet (škola i školka absolvovaly rafty ze Dvora Králové na Kuks) a 

v září jsme stihli Výlet za poznáním (sama sebe) na Báru (chata na Benecku). 

Zápis do školy i školky jsme dělali také dálkově. Papírově to šlo zvládnout, ale 

chyběl nám kontakt s dětmi i rodiči. Do školy nám v září přišlo jedenáct nových prvňáčků, 

do školky přibylo sedm nových Ještěrek, resp. Berušek. V září jsme tak takřka dosáhli možné 

maximum, které můžeme ve školce a škole mít – od 1. září 2021 je ve školce 17 Berušek a 18 

Ještěrek a ve škole 30 žáků. Naštěstí jsem nemusel nikoho odmítnout a jsem rád, že školu 

máme plnou až ke stropu☺ Jen ten úsměv dětí, pro který to všichni děláme, se nám pomalu 

přesouvá do virtuální roviny… Snad se to už vše konečně uklidní a ustálí a nový rok 2022 

bude zase plný akcí, na které se všichni už moc těšíme☺ 

Pevně věřím, že už máme vše úspěšně za sebou a snad rok 2022 bude (nejen) v tomto 

ohledu veselejší a naší školou bude znít smích šedesáti pěti 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 Michaele Vaňkové za 

hodiny angličtiny u nejmenších. Paní Ladislavě Šebkové, díky které funguje sportovní 

kroužek (pokud to jen Covid-19 dovolí). Paní Žanetě Palounkové za kroužek Pohybových 
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her - házené. 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, Elišce Čapkové a Veronice Lacinové a nově i Lucii Cachové. Ivetě Pospíšilové a 

Daně Hoškové děkuji za chutnou krmi a naprosto bezproblémový chod školní kuchyně. Paní 

Ludmile Geciové a 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 2021 a pevně věřím, že následující rok 2022 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 

po 3. 1. – zahájení výuky po vánočních prázdninách 

3. – 7. 1. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – lyžování na Kozákově (pokud situace dovolí) 

st 12. 1. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou (pokud situace 

dovolí) 

pá 21. 1. – ŠKOLKA – divadlo Kosí bratři (pokud situace dovolí) 

st 26. 1. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou (pokud situace 

dovolí) 
 

Životní jubilea oslaví  

10 let Marek Matěj     50 let  Sokol David 
10 let Nezdarová Marie    55 let Koki Vojtěch 

18 let Isl Michal     60 let Cvrčková Renata 

20 let Kubek Vojtěch     65 let Štěpnička Luděk 
45 let Bakešová Lenka    75 let Koucká Blanka 

50 let Svoboda Ondřej     

 
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/

