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Nadcházející volby do Zastupitelstva obce se uskuteční 23. 24.9.2022
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí.
Lidí ochotných věnovat svůj volný čas řešení obecních otázek není zas tak moc.. V dnešní
nevalné, dalo by se říci celosvětově napjaté společenské situaci, se tomu ani nelze příliš divit.
Přesto bychom uvítali, kdyby každý, kdo má zájem se aktivně podílet na správě a dalším
rozvoji naší obce, kandidoval ve volbách. Kandidovat do zastupitelstva naší obce může občan
s trvalým pobytem v Tatobitech, Tatobitech-Žlábku, který nejpozději v druhý den voleb, tj.
24. 9. 2022 dosáhne věku 18 let. Přihlášku a související dokumenty, s jejichž vyplněním Vám
na obecním úřadě rádi pomůžeme, je nutné doručit na Městský úřad v Turnově (budova Nové
radnice, Skálova 466, dveře č. 109) nejpozději do 19.7.2022 do16:00hodin.
K přihlášce je nutné přiložit i petici podporující kandidaturu, která musí mít v našem případě
pro nezávislého kandidáta 25 podpisů.
O počtu členů nového zastupitelstva obce se již rozhodlo na únorovém veřejném zasedání
zastupitelstva, bylo schváleno pro nadcházející období 9. členné zastupitelstvo
Předem děkujeme všem, kteří projeví snahu podílet se na chodu obce.
Volby do Zastupitelstva obce se konají v pátek 23.9. od 14,00 – do 22,00hod. a v sobotu od 08,00 do 14,00hod.
Okrsek číslo 1.

Obecní úřad Tatobity 85

Okrsek číslo 2.

Hasičská zbrojnice Žlábek 3

Znáte někoho, kdo se doma nudí? Obecní úřad Tatobity přijme pro práci v okrskových
volebních komisích pro volby do Zastupitelstev obcí určitý počet schopných a
spolehlivých pracovníků.
Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který alespoň v den složení slibu
dosáhl věku nejméně 18 let, není kandidátem do Zastupitelstva obce a nenastala u něj
překážka výkonu volebního práva.
Na ukončení hlasování v sobotu navazuje bezprostředně sčítání hlasů, které bude
pravděpodobně ukončeno kolem 17:00 hodin.
První zasedání okrskových volebních komisí začíná složením volebního slibu.
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Za práci v okrskové komisi má člen okrskových volebních komisí nárok na odměnu dle
prováděcí vyhlášky a možnost uvolnění od zaměstnavatele ( pracovní volno s náhradou
výdělku ve výši průměrného platu nebo mzdy).
Zájemci o práce v těchto komisích, pokud nejsou přímo delegováni volební stranou, se mohou
přihlásit na adrese: Obecní úřad Tatobity, Tatobity 85, nebo obec@tatobity.cz.
Přihlášky za člena OVK je možno podat do 5.8.2022 do 16:00 hodin.


Odvoz odpadu -

LETNÍ SVOZ - VŠECHNY POPELNICE 1x za 14 dní, tj. : 1.7.,

15.7., 29.7.
Sběrné místo
V měsíci červenci bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno:
pondělí
11,00 – 11,30hod.
čtvrtek
14,30 - 15,00hod.
+ každý sudý týden - sobota 2.7., 16.7., 30.7.
od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní sudý týden- sobota)

MUDr. Marek oznamuje, že v průběhu prázdnin bude ordinace v Tatobitech otevřena
20.7., 10.8. a 24.8. od 15,00 – 16,00hod.
Ostatní dny bude v ordinaci v Lomnici nad Popelkou.


Zpráva z knihovny
Po delší době dochází ke změně půjčovní doby v prázdninovém období.
Knihovna bude otevřena pravidelně každé pondělí vždy od 14,00 – 17,00hod.
Knihovní fond byl obnoven a nové knihy ze Semil, jak pro dospělé čtenáře, tak i pro mládež.
Půjčovní dny :
ČERVENEC : 11.7., 18.7., 25.7. – vždy od 14,00 -17,00hod.
SRPEN :
1.8., 8.8., 15.8., 22.8., 29.8. – vždy od 14,00 – 17,00hod.
Po prázdninách bude změna oznámena včas.
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VEČERNÍČKOVÁ

STEZKA

…DOBRÝ VEČER, DOBROU NOC!... Ano, ano už tu jsme zas. Rok se s rokem sešel a my
už se nemůžeme dočkat, až Vás všechny znovu uvidíme .
V letošním roce si pro Vás večerníčkoví hrdinové připravili úplně jiné otázky a úkoly
než byly v loňském roce. Na každé večerníčkové zastávce je připravena hádanka, na kterou je
potřeba správně odpovědět a z odpovědi si zapsat zakroužkované písmenko do své tajenky
na hrací kartě. Proto si nezapomeňte psací potřeby .
A jaká že je hlavní otázka? Tak dobře poslouchejte:
Která večerníčková postavička jako první letěla do vesmíru?
Je to jednoduché, že ano? Na začátku stezky u
obecního úřadu si u mě v altánu nezapomeňte vyzvednout
hrací kartu s otázkou a dalšími pokyny.
Večerníčkové postavičky budou pro Vás připravené od
1. července přes celé prázdniny a kdo ví, možná i přes celé
září. To Vám dáme včas vědět.
Ještě jedna důležitá věc, na kterou jsem Vás v loňském
roce úplně zapomněl upozornit. Celá stezka je dlouhá cca
8km. Cestou nepotkáte žádné restaurace…, občerstvení ani obchod, proto si prosím vezměte
dostatek jídla a pití. Jediná restaurace je na začátku a zároveň i na konci stezky, vedle
obecního úřadu. Obchod s potravinami najdete v Tatobitech, ale večerníčková stezka nevede
kolem něho. Kdyby bylo opravdu nejhůře, nebojte se zastavit u Maxipsa Fíka, kde Vám rádi
doplní vodu .
Tak teď už snad jenom ŠŤASTNOU CESTU!
Váš Večerníček

Škola a školka
INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Tak tu máme konec června a s ním pro školáky tolik vytoužené prázdniny. Dovolte mi, abych
zhodnotil uplynulý školní rok trochu obšírněji.
Dovolte mi tedy, abych ještě jednou připomenul, co všechno jsme za rok stihli a jak probíhala
výuka.
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Letos byli všichni žáci vzděláváni podle našeho platného školního vzdělávacího programu –
jak ve škole, tak i ve školce.
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. V květnu páťáci absolvovali celoplošné testování a s radostí musím
konstatovat, že oba skončili nad celorepublikovým průměrem. Doufám tak, že i letos bude
přechod páťáků na druhý stupeň bezproblémový jako v minulých letech. Celkově jsem rád, že
nikdo neshledal žádné pochybení a vše máme v pořádku.
Během roku jsme tedy splnili vše, co nám předepisují osnovy, a dokonce i něco navíc.
A jakéže akce byly“navíc“?
První byl určitě Výlet za poznáním (sama sebe) – letos jsme vyrazili na Benecko do chaty
Bára, kde jsme plnili MPP a Enviromentální výchovu, hráli si, učili se a znovu si zdůraznili
jasná pravidla, co se bude v průběhu roku vyžadovat a co se pro ně pokusíme uspořádat. A
rok plynul… Během roku jsme několikrát navštívili turnovské divadlo (zejména děti za
školky), jezdili jsme bruslit do Lomnice nad Popelkou a plavali jsme v jičínském bazénu
(opět s námi jezdily i Berušky a Ještěrky a soudě podle ohlasu dětí i paní učitelek, bylo to pro
naše nejmenší opět prospěšné a snad tak budeme pokračovat i příští rok). Bohužel,
rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojených trhů a besídku pro rodiče jsme letos
nemohli kvůli doznívající epidemii letos uspořádat a účastnit se. Uvidíme, jaká bude situace
příští rok.
V březnu ve školce a ve škole proběhl dětský karneval. V dubnu jsme oslavili příchod
Velikonoc a proběhl rej čarodějnic.
Naštěstí už mohl po dvou letech opět zápis do 1. třídy proběhnout normálně, takže 13. dubna
jsme mohli zapsat osm nových prvňáčků. Jsou jimi Dominik Kolek, Tomáš Kubíček,
Matyáš Kukaň, Frederic Kyncl, Bohuslav Novotný, Filip Stica, Emma Svobodová a Michael
Uxa. Do druhé třídy k nám od září nastoupí Ester Dvořáková a do třetí třídy Gabriel Dvořák.
Od září tak bude školu navštěvovat 33 žáků. Organizace tříd bude stejná jako letos - spojen
bude 1. a 2. ročník – třídní učitelka paní Mgr. Milena Kašová a 3., 4., a 5. ročník, kde třídním
učitelem budu já. Určitě se opět všichni budeme snažit, aby se dětem ve škole líbilo a aby sem
chodily rády. Díky nárůstu žáků ve škole jsem mohl do školky v květnu přijmout pouze šest
nových dětí a na šest se bohužel nedostalo. Pokud se nic zásadního nestane, bude ve školce
34 dětí, čímž se dostáváme na úplnou hranu kapacity školy, zejména školní jídelny. Tuto
situaci budeme do budoucna muset řešit, protože příští rok by do první třídy mělo nastoupit
13 dětí a „pouze“ pět jich odejde do šesté třídy. A další rok to bude podobné. Ale jsou to
určitě příjemnější starosti, než které jsem musel řešit nedávno, protože jsme měli dětí málo…
Na konci května proběhlo již výše zmíněné testování žáků pátého ročníku (v
celorepublikovém průměru jsme skončili v lepší polovině) a úplně poslední den jsme jeli na
školní výlet na Kozí farmu do Pěnčína u Jablonce nad Nisou.
V červnu jsme tu opět měli dopravní hřiště. V úterý 14. června Berušky absolvovaly školní
výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Se školáky jsme se na konci června rozloučili již
tradiční stopovanou a pro budoucí školáky jsme ve spolupráci s paní starostkou uspořádali
slavnostní rozloučení s předškoláky a poslední školní den i s páťáky.
Sběr papíru pokračoval i letos – sebrali jsme 2 188 kg papíru a 12 kg pet lahví. Máte-li stále
ještě něco doma, přineste to do školy svázané v max. 10 kg balíčcích a pomozte podpořit naši
činnost.
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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 paním školnicím. Bez jejich poctivé práce si nedovedu chod školy
vůbec představit. K 30. 6. končí ve škole paní učitelka Veronika Lacinová. Nastoupila k nám
s tím, že je studentkou SŠ – předškolní a mimoškolní pedagogika (toto vzdělání je nutné pro
práci v MŠ) a pokusí se školu co nejdříve dokončit a splnit tak požadované vzdělání. Jelikož
ale za dva roky nepostoupila ani o kousek kupředu a nesplňuje tak potřebné kvalifikační
předpoklady pro výkon práce učitelky MŠ, nemohla jí být dále prodloužena pracovní
smlouva. Od září tak nastoupí do MŠ nová paní učitelka, která kvalifikační předpoklady
splňuje. Doufám, že se jí bude u nás líbit a stane se platným členem našeho týmu.
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 – slečně Michaele Vaňkové za hodiny angličtiny u nejmenších, Bc. Žanetě
Palounkové za vedení kroužku házené, paní MVDr. Ladislavě Šebkové za pohybový kroužek
pro děvčata a paní Jitce Brožkové za kroužek šití. Příští rok máme v plánu pokusit se o další
kroužky, bude však záležet, zda se najde dost lidí, kteří by se chtěli dobrovolně a ve svém
volném čase dětem věnovat.
Dík patří Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, neboť i obec má lví podíl na
spoustě akcí – od drobné, neviditelné dennodenní práce po třeba významnou pomoc na chodu
školy. Děkuji sponzorům za příspěvky. Děkuji rodičům, že jim osud školy není lhostejný a
pomáhají, kde se dá (brigády, odvoz dětí na akce, pomoc při organizaci výletu apod.). Děkuji
PPP Semily za výbornou celoroční spolupráci a krásný podzimní projekt na Kozákově.
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
červenec a srpen 2022
11. 7. – 12. 8. – přerušení provozu MŠ
po 15. 8. – otevření MŠ
čt 25. 8. – ŠKOLKA – rodičovské sdružení pro všechny rodiče Berušek a Ještěrek od 16:30

KULTURA, ZÁJMOVÁ ČINNOST
Z á p i s z otevření naučné stezky
Dne 20.5.2022 jsme se sešli v malířově zahradě, abychom splnili další bod z plánu práce na
letošní rok, čímž je otevření naučné stezky malíře Jana Dědiny. Obec nechala posekat
zahradu, my jsme uklidili altánek a připravili ohniště.
Za velmi krásného počasí jsme přivítali na 30 členů místního oddílu Skautu, pro které bylo
toto pozdní odpoledne určeno. V úvodu jsme je seznámili s celkovou délkou a částmi
stezky, programem akce a rozdělili je do tří skupin. Postupně je čekalo:
Informáček červenec 2022
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-poznávání rostlin a stromů, které se nacházejí v zahradě
-závody v pytlích
-vázání uzlů
-procházka částí naučné stezky
-vědomostní test zaměřený na Tatobity, jejich okolí, památná místa i na organizaci Skautu
-opékání buřtíků
-předání cen
Družstva byla složena vždy z chlapců a dívek rozdílného věku. Bylo až k nevíře, s jakou
vervou se pustili do plnění jednotlivých úkolů. Přínosem bylo, že se této akce zúčastnili i
rodiče některých skautíků a tak mohli hodnotit celou akci. Slyšeli jsme jen slova chvály.
Překvapením pro nás bylo to, jaké vědomosti o Tatobitech měly tzv. přespolní děti. Je vidět,
že je v oddíle vedou tím správným směrem. Při rozdávání cen byli pro nás největší odměnou
rozzářená dětská očka. Část cen věnovala starostka obce Lenka Malá, část daroval Zdeněk
Dědeček a část si vybrali vedoucí oddílu jako doplnění jejich klubovny. To byl vlastně dar,
který financoval náš spolek. A pak už nechyběli zamaštěné prstíky a pusinky našich dnešních
skautíků. Z naší strany jsme jim poděkovali za otevření naučné stezky, jejich sportovní i
znalecké výkony a popřáli jim mnoho dalších takto povedených akcí. Oni nám na to slíbili, že
nám napřesrok opět s otevřením stezky rádi pomohou a bude-li to jen trochu možné, tak
přijdou dříve, aby měli na vše více času. Pro nás je možné tuto akci považovat za velmi, velmi
povedenou. Poděkování všem členům za ochotu a příkladnou práci.

NOC KOSTELU
Založena byla 2001 v Německu, do ČR přišla v r. 2009 z Rakouska. V r. 2014 požádal
tehdejší předseda OS Dědina Petr Pešek o zaregistrování našeho kostela sv. Vavřince do této
akce. Takže od té doby, mimo jednoho roku (covid ) pořádáme již 9. Noc kostelů. Ta se vždy
skládá ze dvou částí – mluveného slova a části hudební.
V hudební části tady mimo jiné vystupovala část pěveckého sboru Jizerka, která má za
sebou řadu úspěšných domácích i zahraničních vystoupeních včetně USA i Japonska. Dále
pak písničkářka Maruška Špačková, která ve svých autorských skladbách opěvuje krásy
Českého ráje. V neposlední řadě zde také vystupovaly členky Podkrkonošského
symfonického orchestru, který zde účinkuje vždy na podzim. Pro letošní Noc kostelů si
vybraly nádherné skladby, jejichž koncertní provedení bralo přítomným dech. Jak není
v kostele zvykem tleskat, tak na závěr jejich vystoupení byl téměř minutový potlesk všech
přítomných. Opravdu to byl velmi silný zážitek.
Pokud se týká mluveného slova, tak v posledních letech se tohoto ujal ing. Pravoš Valný.
Ten se téměř pohádkovým přednesem každoročně vrací do historie našeho kostela jakož i
fary. Velice poutavé vyprávění, doplněné autentickými fakty, si vždy našlo místo u
přítomných posluchačů. Mezi jeho nejzajímavější patřilo vyprávění o geometrii a číslech ve
stavebnictví v církevnictví. Myslím si, že by stálo za to, aby tato poutavá vyprávění vycházela
na pokračování v místním Tatobáčku. Vždyť už se takových pamětníků už mezi námi tolik
nenachází.
Noc Kostelů se v letošním roce koná v 1729 kostelích a modlitebnách. V okolí je pořádána
např. v Lomnici n/P., Železném Brodě, Bozkově, v Semilech dokonce ve všech třech
kostelech. Nás těší, že k nám do kostela sv. Vavřince na Noc kostelů přicházejí každoročně i
návštěvníci z těchto míst. Často od nich slýcháme, že je to u nás vždy moc hezké. O to víc nás
mrzí, že místních přichází tak málo. Například členové místního pěveckého sboru, který
každoročně zpívá na Půlnoční, nechodí vůbec. Pojďme tedy toto napravit na té příští desáté
Noci kostelů příští rok…
VN
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Poutní pobavení IV.
Vážení a milí, MotoBanda Tatobity pro vás připravuje již čtvrtý ročník velice úspěšné akce,
poutní pobavení.
6.8.2022 ve venkovním areálu Dědinovy zahrady.
Opět na vás budou čekat soutěže, hudba, občerstvení – tentokrát bez velkých front a spousta
atrakcí. Podrobný program bude uveden v příštím Informáčku.

Těšíme se na vás.

ZD

SPORT
FC TATOBITY – fotbal

1.FC Tatobity si po 14 letech zahrají nejvyšší okresní třídu !
Dlouhých 14 let trvala účast v nejnižší okresní soutěži než se podařilo vybojovat Tatobitům
zpět postup.
Ve dvou nedohraných covidových ročnících Tatobity ovládly nejnižší soutěž. V letošním
ročníku, kdy postupují hned 3 týmy do nejvyšší okresní třídy Tatobity obsadily 2.místo
4 body za Zálesní Lhotou a 7 bodů před třetími také postupujícími Horkami u Staré Paky.
Víme, že to nebude jednoduchý ročník, ne vždy se nám nejspíš podaří dotáhnout výsledek do
vítězného konce. Proto prosíme diváky, buďte trpěliví i když se našemu týmu zrovna nebude
dařit. Rozdíl ve výkonnosti mezi těmito dvěma třídami je veliký.
Po odchodu na konci této sezony do ,, fotbalového důchodu,, dlouhodobých opor týmu
J. Bučka, R. Pleštila a R. Cimbála se tvoří nový omlazený tým.
V našem týmu máme několik hvězdných známých tváří z jiných sportů. Mezi ně patří
olympionik v běhu na lyžích z posledních her v Pekingu Petr Knop. Dále se v našem týmu
představuje několik bývalých reprezentantů v běhu na lyžích jakožto Jakub Kordač nebo
současný servisman české reprezentace Martin Lopota. V neposlední řadě v našem týmu
nastupuje juniorský reprezentant v běhu na lyžích Jakub Augsten. V týmu nadále zůstávají
,,legendy,, Tatobitského fotbalu na pozici brankářů Jirka Hůlek, který se střídá a doplňuje
s ,,rovensko-pustinským,, Milošem Vackem.
Největší hvězdou týmu je útočník, bývalý hráč ligového dorostu Jablonce n./Nisou Lukáš
Kunst. V minulém ročníku skončil na 2.místě v tabulce střelců celé okresní soutěže s 27
vstřelenými brankami. Nově vítáme v týmu posilu a dlouholetého hráče Přepeř, navrátivšího
se domů Michala Cimbála. Již třetím rokem nám dělá radost místní mladý talentovaný bývalý
hráč Mírové, v tomto roce teprve 18.letý Jakub Mlejnek.
Nemohu zapomenout na našeho dlouholetého borce týmu a v neposlední řadě sponzora
M. Mizeru,. Omlouvám se dalším, na které jsem nechtěl zapomenout jakožto P. Hádka,
R. Duštu, M. Davida, L. Davida, R. Mlejnka, Jak. Malého, R. Hořeního, J. Adamíru,
J. Absolona, J. Pospíšila, C. Pěkníka, T. Kunsta, T. Machačného ……..
Novým hrajícím trenérem se od nového ročníku stává P. Tušer a jeho asistentem bude
J. Kordač. Nově zavádíme dobrovolné tréningy každý čtvrtek počínaje 7.červencem.
V současné době se snažíme zvelebit náš fotbalový stánek novými nátěry kiosku, sociálních
zařízení, tak abychom mohli adekvátně reprezentovat naší obec po našem podkrkonošském
kraji. Chceme ještě do začátku soutěže vyměnit sítě, pořídit nové kloubové praporky na
novou vyšší soutěž, opravit starší zařízení.
Také bychom se chtěli pokusit zprovoznit zavlažování trávníku.
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1.přátelské utkání nové sezony chystáme na Svatovavřineckou pouť v Tatobitech, sobotu
6.srpna.
Tolik z naší současné a plánované činnosti.
Přijďte povzbudit a podpořit Tatobity v novém ročníku 2022/23.
Jirka Malý.

Tabulka ročníku 2021-2022 Okresní soutěž Semilsko

Životní jubilea oslaví
10 let
10 let
30 let
45 let

Skalický Pavel
Mazánek Jan
Židů Jakub
Fligrová Monika

45 let
65 let
81 let
88 let

Pintová Blanka
Srnová Věra
Herdová Alexandra
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
ou.tatobity@seznam.cz
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