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Informace z obce

Přejeme Vám v roce 2018 hodně zdraví, pohody, porozumění a lásky.
Vážení spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás příležitost v kruhu
svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací,
povinnostmi a starostmi a snad i zhodnotit uplynulý rok. A už stojíme na prahu roku nového,
s letopočtem 2018.
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek nových plánů,
předsevzetí a určení si nových cílů, které chceme během nastávajícího roku uskutečnit jak
v pracovním, tak i v soukromém životě. Je to však i čas k ohlédnutí se zpět a zhodnotit to,
co jsme zažili, vykonali, co se podařilo, ale také nepodařilo nebo co jsme nestihli udělat. Život
člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly jak zlé dny naplněné trápením,
smutkem a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrém je potřeba
dále stavět, rozvíjet věci započaté a nebát se překážek, které určitě na této cestě přijdou.
Přemýšlela jsem o tom, jaký byl uplynulý rok z pohledu vedení obce. Byl to rok určitě
náročný, rychlý, plný práce, byl rokem rozhodnutí a změn. Myslím, že pro naši obec byl
rokem úspěšným!
Vzhledem k tomu, že se obce stále potýkají a asi bohužel stále budou potýkat s nedostatkem
finančních prostředků, musí se stále přehodnocovat jednotlivé priority potřebné pro chod
obce.
Rok 2017 byl ve znamení přípravných a projekčních prací. Byly vytvořeny projekty se
stavebním povolením na opravu místní komunikace na Dolánkách (bude budována pomocí
dotace Libereckého kraje) a novou komunikaci v Průhoně k budoucím nemovitostem, dále
zázemí k víceúčelovému hřišti, projekt cyklostezky. Tyto projekty by měly být realizovány
právě v letošním roce.
V roce 2017 bylo pořízeno nové hasičské auto z dotace Libereckého kraje a z dotace
Ministerstva vnitra – GŠ HZS značky FORD Tranzit. Dále byla vybudována nová stání pro
kontejnery na tříděný odpad (částečně financováno pomocí nadačního příspěvku
J.B.Horáčka).
Za získané finanční prostředky ze Zelené stuhy dojde k osázení třech míst v naší obci – na
Návsi, nad Lípou a ve spodní části obce na Dolánkách. Finanční prostředky z Modré stuhy
budou použity na výstavbu zázemí u víceúčelového hřiště.
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, chci Vám poděkovat za všechny Vaše připomínky, názory a i kritiku, která
nám pomáhá v práci.
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Stejně tak chci 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.
Využívám 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 obce je v rukách všech občanů.
Pevně doufám, že započatá spolupráce se bude i nadále prohlubovat.
Poděkování samozřejmě nesmí chybět řediteli a zaměstnancům Masarykovy základní a
mateřské školy, kteří přispívají k udržení a zachování školství v naší obci.
Vážení spoluobčané!
Přeji Vám víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti a radosti
než smutku a trápení!
Do nového roku 2018 přeji Vám, Vašim rodinám i přátelům mnoho zdraví, úspěchů
v práci a štěstí v osobním životě.
Starostka obce Lenka Malá

U s n e s e n í č. 16/17 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tatobity konaného dne 4.
prosince 2017 Zastupitelstvo obce Tatobity :
1. S c h v a l u j e
a)
b)
c)
d)

ověřovatele zápisu : Jaromíra Daniela, Roberta Prokůpka, zapisovatele : Radana Mlejnka
program veřejného zasedání zastupitelstva
rozpočtové opatření č.4
rozpočtové provizorium, které je stanoveno ve výši 1/12 čerpání rozpočtu minulého roku v
oblasti provoz. nákladů za každý měsíc do doby schválení rozpočtu. Výdaje na
dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech pokračování v započaté akci, na
jejich úhradu jsou zajištěny zdroje dotační, případně nedočerpání zdrojů z minulých let
včetně fondů
e) změnu četnosti odvozu všech popelnic na cyklus 1 x 14 dní s platností od 1. ledna 2018
f) návrh na likvidaci majetku
g) plán inventur na rok 2018
h) podání žádosti o dotaci na cyklostezku Tatobity na SFDI a Liberecký kraj
i) přijetí finančního účelově neurčeného daru od dárce ZIKUDA vodohospodářské stavby
Turnov ve výši 50.000,- pro ZŠ Tatobity
j) přijetí finančního daru od p.Štěpničky ve výši 6.500,- na kulturní akci Ochutnávka vína
k) navýšení odměny místostarosty Radana Mlejnka o 10% na částku 8 184,-Kč od 1.1.2018
l) aktualizaci vnitřních směrnic obce: číslo 2/2018 Směrnice o dlouhodobém majetku – odst.
1.5.dlouhodobý majetek, číslo 7/2018 – Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů
odst. 4.3., číslo 9/2018 Směrnice o vedení pokladny odst. čl. 5, číslo 10/2018 Směrnice o
cestovních náhradách
m) prodej pozemku panu Zahradovi p.p.č. 9/2 za 17.500,-Kč a p.p.č.58 za 6.800,- Kč vše k.ú.
Tatobity
n) záměr prodeje pozemku p.p.č. 1051/14 k.ú. Tatobity panu Mařanovi a koupi p.p.č. 974/3
k.ú. Tatobity od p.Mařana
o) uzavření pachtovní smlouvy s panem Vávrou p.p.č.1176/1 k.ú.Tatobity, panem Hoškem
p.p.č. 1230 k.ú.Tatobity, firmou Galafruit p.p.č. 1104 k.ú.Tatobity a pověřuje starostku
podpisem těchto smluv
p) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tatobity a ČEZ Distribuce na
p.p.č. 84, 604/4,1083 k.ú. Tatobity a pověřuje starostku podpisem této smlouvy
q) příspěvek na činnost v roce 2017 ve výši 5.000,- Kč pro hokejový klub HC Tatobity
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2. B e r e n a v ě d o m í
a) Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Tábor na období 2019 – 2021 a Návrh
rozpočtu Mikroregionu Tábor na rok 2018
b) výsledek dílčího přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků Obce Tatobity
Usnesení schváleno všemi členy zastupitelstva.



Kolik nás je ?

(stav k 31. 12. 2017)

Celkový počet:

552 obyvatel

Počet obyvatel části obce - Tatobity :
Počet obyvatel části obce - Žlábek :

458
94

z toho žen
z toho žen

233
49

mužů 225
mužů 45

V roce 2017 se narodili 4 noví občánci:
Kozáková Tereza
– Tatobity
Michálková Tereza - Tatobity
Matěja Kryštof - Tatobity
Matěja Matyáš - Tatobity
Novorozencům přejeme dobrý start do života!
Opustili nás 4 občani : Podobský Jaroslav, Vít Josef, Pešová Růžena, Jílek Karel
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Odstěhovalo se celkem: 18 obyvatel.
Přistěhovalo se celkem: 11 obyvatel.
Věkové složení obce
Pohlaví 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 +
Ženy
20 30
45
29
42
32
45
27
11
3
0
Muži
15 29
34
39
43
38
38
23
9
0
0
Nejčastěji používaná jména :
Muži : Jiří
Jan
Josef
Jaroslav
Ladislav

27x
19x
19x
13x
11x

Ženy : Jana
11x
Marie
11x
Hana
9x
Tereza, Veronika
8x
Dana, Kateřina, Věra
7x
Anna, Eva, Jaroslava, Martina, Petra

6x
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Odvoz odpadu - popelnic v lednu 2018:
5.1. a 19.1.svoz 1x za 14 dní
5.1., 12.1., 19.1., 26.1. – svoz 1x za 7dní

Žádáme občany, kteří mají zaparkované automobily při místních komunikacích, aby si je
zaparkovali na jiná místa, neboť brání v úklidu komunikace od sněhu. Jedná se hlavně o
místní komunikace se zúženým průjezdem. Například obě ulice naproti OÚ, Zahumeň,
Dolánka, kolem „Židovny“ atd. Musí být zachován dostatečný průjezd pro sanitní a hasičské
vozy, ale také pro vozy ČEZ (k trafostanici v první ulici proti OÚ) a SČVaK při odstraňování
náhle vzniklých poruch.

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 550,- Kč za rok – sazba zůstává stejná
jako v roce 2017!
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní
úřad poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Tyto poplatky zaplaťte do 31. 3. 2018 na OÚ Tatobity.


INFORMACE O CENĚ VODY PRO ROK 2018
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. V dalších letech se
postupně rozrůstalo až do dnešní podoby svazku 22 měst a obcí. Provozování
vodohospodářského majetku VHS Turnov zajišťuje na základě uzavřeného
koncesního vztahu akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK),
a.s., Teplice, Oblastní závod Turnov se sídlem v Jilemnici.
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
STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2018 NA ÚZEMÍ MĚST
A OBCÍ SDRUŽENÝCH VE VODOHOSPODÁŘSKÉM SDRUŽENÍ TURNOV
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Výše ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov 6. listopadu 2017. 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. Cena vodného a stočného se nemění
Bylo dohodnuto, že cena bude v roce 2018 ponechána na stejné výši jako v loňském roce a
nebude tedy uplatněn žádný meziroční nárůst vodného, stočného a ani celkové ceny.
2. Celková cena (m³) pro rok 2018
Vodné je ponecháno na stejné hodnotě 46,96 Kč bez DPH a stočné na stejné hodnotě 44,61
Kč bez DPH. Celková součtová cena vodného a stočného bude činit 91,57 Kč bez DPH.
Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH tedy zůstane na letošní výši 105,30
Kč, z toho cena vodného bude 54 Kč a stočného 51,30 Kč.
3. Východiska pro projednávání cenové otázky rok 2018
Starostové měst a obcí se prakticky již od počátku letošního roku zabývali otázkou, jak se
postavit k cenové problematice roku 2018. S ohledem na celkovou situaci ve vodárenství
v České republice začali vážně řešit, zda opravdu neponechat cenu alespoň jeden rok na stejné
úrovni, nebo zda ji opět meziročně navýšit podle schválených dřívějších dohod.
Ve prospěch rozhodnutí o ponechání ceny na stejné výši mluvily následující argumenty:
V roce 2016 obdrželo VHS Turnov mimořádný doplatek evropských dotací, který vytvořil
dostatečný peněžní zdroj pro financování našich největších a dlouhodobě připravovaných
investic.
V rámci otevřeného a spravedlivého soutěžního prostředí na dodavatele akcí, které přináší
stále daleko nižší ceny, než udává projekční odhad ceny investice, šetří VHS Turnov
prakticky při každé akci významné peněžní prostředky.
Investiční partneři VHS Turnov – Liberecký kraj, města, obce, Státní fond životního prostředí
ČR, Ministerstvo zemědělství ČR i další privátní subjekty poskytují VHS významnou dotační
finanční podporu pro většinu investičních záměrů.
Je skutečností, že většina vlastníků vodohospodářské infrastruktury postupovala v minulých
letech v otázce navyšování ceny daleko opatrněji. Cena na našem území rostla v posledních
čtyřech letech průměrně o 3,7 % ročně a dostala se do první desítky obdobně velkých, nebo
větších územních celků v celé ČR.
Pro standardní meziroční navýšení ceny mluvily tyto důvody:
Cenová dohoda o postupném navyšování uvnitř VHS by měla být dodržována, pokud se
chceme chovat odpovědně vůči dalším generacím, protože nároky na obnovu zastaralého
majetku jsou stále daleko vyšší, než náš příjem peněz vodného a stočného.
Aktuálně získané evropské dotace na velké investice si vyžádají spolufinancování z našich
vlastních zdrojů - prakticky všechny naše volné peníze budou využity na pět největších akcí.
Pokud nebude přijato nějaké jiné mimořádné finanční opatření (úvěrové prostředky, nebo
mimořádné dotace od měst a obcí), tak nebude mít VHS Turnov již v roce 2019 dostatek
zdrojů ani na ty nejpotřebnější menší investiční akce v malých obcích i městech.
Inflační nárůst přímo ovlivňující provozní náklady a zisk provozovatele v cenové kalkulaci
narostl meziročně výrazněji, a pokud bude vůle zachovat stejnou cenu, tak bude nutné
rozhodnout o snížení základního příjmu z vodného a stočného – nájemného.
Posuzování uvedených východisek vyústilo do klíčového rozhodnutí o stanovení optimální
výše ročního nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek. Ten VHS Turnov dostává jako
svůj základní roční příjem. Nic jiného nemohou starostové v každoročním cenovém jednání
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ovlivnit, protože všechny ostatní položky, které společně vytvoří cenu vodného a stočného,
byly stanoveny předem v soutěžním koncesním řízení. Nájemné je největší nákladovou
položkou v kalkulaci vodného a stočného. Používá se tedy jako základní a zásadní položka
pro financování potřebné obnovy majetku, na spolufinancování nově připravovaných investic,
dílčí provozní výdaje, výdaje na chod VHS a na splátky úvěrů z minulých let. Podílově je
nájemné ve skvělé cenové struktuře oproti jiným vlastnickým skupinám v ČR – tvoří reálně
53 % z vybraných peněz od zákazníků.
Na konečném jednání starostů byla nakonec zvolena hodnota nájmu pro příští rok ve výši 100
mil. Kč. Hodnota nájmu je o více jak 3 mil. Kč nižší než v letošním roce, a to proto, aby
mohla být zachována stejná cena vodného a stočného i pro příští rok.
Finální návrh ceny byl posouzen a schválen cenovou regulací státu. Je příznivé, že ani zdaleka
nedosahuje stanovenou sociální hranici únosnosti. Zvolená 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.
Věříme, že obyvatelé i firmy na našem území letošní příznivé cenové rozhodnutí pozitivně
ocení.
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
DALŠÍ OKOLNOSTI MAJÍCÍ VLIV NA STANOVENÍ CENY
V rámci diskuze představitelů měst a obcí přesto opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná
potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše
aktuální finanční možnosti. Tedy, že stále nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou
bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali, protože bychom tím
dostaly cenovou úroveň do nepřijatelné výšky z pohledu veřejnosti.
Na druhé straně je každoročním pozitivem, že díky kvalitnímu koncesnímu řízení může
v kalkulaci vodného a stočného meziročně narůst míra zisku provozovatele i většina
provozních nákladů jen o výši inflace. Ta sice nebyla celkově vysoká, ale meziročně
zaznamenala výrazný posun.
Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS a tím ceny vodného a stočného
mají vliv čtyři klíčové skutečnosti:
Skutečná potřeba těch nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace přinášející na druhé
straně potřebu vysoké spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení a vnímání veřejného
mínění i cenotvorby v širších měřítkách.
Skutečnou potřebu investičních akcí pak prioritně ovlivňují výčet havarijních stavů, úplná
zanedbanost majetku ve vazbě na plnění stále náročnějších legislativních norem kvality, nebo
návaznost na potřebné záměry měst, obcí a Libereckého kraje.
VHS Turnov bude příští rok čerpat významné evropské dotace z Operačního programu
Životní prostředí. Jsou určeny na výstavbu vodovodního přivaděče Bátovka v Jilemnici, na
výstavbu kanalizace v Dolních Štěpanicích na Benecku a pak dvě do Turnova – na
intenzifikaci úpravny vody v Nudvojovicích a na odstranění manganu z vodovodní sítě
Turnovska.
Současně již mnoho let skvěle čerpáme finanční pomoc z Libereckého kraje a očekáváme ji i
v roce 2018. Krajské dotace nám pomáhají zejména při nutných aktivitách v našich obcích.
Dlouhodobě proto přináší Liberecký kraj významný pozitivní prvek ve prospěch vodárenství
v malých obcích. Ministerstvo zemědělství České republiky pak pravděpodobně podpoří
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výstavbu dvou vodovodů a části kanalizace v Rokytnici nad Jizerou. U všech dotací, které
jsou přínosem a základním kamenem k realizaci našich akcí, však platí jasné pravidlo, že
přinesou v součtu velký požadavek na spolufinancování z našich peněz.
VHS Turnov připravuje vedle dotovaných akcí na příští rok i dvě velké akce hrazené pouze ze
zdrojů VHS a rozpočtů měst. Tím bude rekonstrukce významné části čistírny odpadních vod
v Semilech a rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní ulici v Turnově a
v navazujících lokalitách Ohrazenic a Přepeř.
V součtu na ně musíme vyčlenit přibližně 50 mil. Kč, a to je pro nás extrémně obtížné. Na
těchto nedotovaných akcích je vidět, jak jsou všechny získatelné dotace mimořádně potřebné.
A také to, co se stane, až dotační pomoc ve vodohospodářství skončí. Pokud nebudou chtít
vlastníci „vybydlovat“ majetek pro příští generace, tak bude muset dojít ke skokovému
nárůstu ceny vodného a stočného.
I v dalších městech a obcích připravujeme pro příští rok důležité vodohospodářské stavby a
také několik akcí na obnově sítí v městských komunikacích. Zasíťujeme 5 bytových zón a
stavebně dokončíme výstavbu úpravny pitné vody v Loučkách i areál vodojemů v Benešově u
Semil. Provedeme výměnu vodohospodářských sítí ve Wolkerově ulici v Semilech, v
Metyšově ulici v Jilemnici, v Lomnici nad Popelkou v ulicích Karla Čapka a Za školou a v
Turnově pak v ulicích Palackého a Přemyslově. Nové vodovody postavíme i v menších
obcích – v Benešově u Semil, v Ktové, na Vyskři a na Benecku. V Rovensku pod Troskami
bychom měli modernizovat čerpací stanici pitné vody do lokality Liščí Kotce. Budeme také
hledat nové vodní zdroje pro Semilsko a Troskovice. A musíme pak zdůraznit i odpovědnou
projekční přípravu na investiční aktivity v příštích letech – připravujeme přibližně 20
investičních záměrů.
Z rozsáhlého výčtu pravděpodobných akcí v roce 2018 je zřejmé, že klíčovým úkolem VHS je
obnova existujícího majetku. Bohužel opět nebudeme schopni dodržet zpracovaný „Plán
financování obnovy vodovodů a kanalizací“. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že
i na našem území je celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče
v minulém století tak zanedbána, že by bylo potřeba o hodně vyšších peněžních
prostředků, abychom docílili viditelného vylepšení celkového stavu majetku.
Peněžních prostředků na nutné investice bude tedy vždy daleko méně než nejdůležitějších
potřeb. I proto je velmi důležité hledat všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb.
Je pozitivní skutečností, že jsme v posledních letech svědky vysoké kvality a rozsahu
prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho stanoveném extrémně nízkém ročním
zisku. Protože mají Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., potřebnou jistotu mnohaletého
provozování, tak postupně vylepšují své podmínky pro každodenní činnost a své procesní
postupy. Provozovatel zcela dokončil rekonstrukci svého areálu v Turnově a chystá se
proměnit areál v Semilech. Společně s ním současně stanovujeme pásma ochrany
vodovodních zdrojů, vylepšujeme automatický systém řízení objektů, novelizujeme provozní
řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku, zrychlujeme výměnu vodoměrů a
dosloužilých čerpadel, drobnými investicemi vylepšujeme čistírny odpadních vod, apod.
Ve vodárenství však nejsou důležitá jen jasná čísla, fakta, technické postupy nebo plnění
požadovaných hygienických a kvalitativních norem. Vodárenství se v České republice stalo
politikem a důležitým mediálním tématem. Je zajímavé, že zásobování plynem, elektrickou
energií nebo i teplem jsou většinově mimo sféru mediálního zájmu i mimo souboje politiků.
Téma ceny vodného a stočného, nebo vlastnictví provozních firem jsou extrémně
sledovanými otázkami. Bohužel však jsou velmi často, velmi silně a většinou i vědomě
informačně zkreslovány a zjednodušovány. A protože je rok 2018 rokem komunálních voleb,
tak se i u nás dají určitě očekávat velmi časté diskuse, osočování, vysvětlování, nebo nutné
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obhajoby. A navíc ještě budou tyto diskuse obohaceny dalším zásadním tématem, které
aktuálně diskutujeme - jak budeme na našem území řešit vodárenství v letech 2021 až 2030.
Na všech diskuzích a polemikách jsou důležité dvě základní pravdy. Každodenní
bezproblémové zásobování obyvatel. Pokud není v plné kvalitě - například při poruchách, tak
způsobuje velké problémy v každodenním životě nás všech. Druhou základní pravdou je, že
vodárenství je velmi složité a odborné téma. A to mimo jiné i proto, že česká legislativa
zásadně zpřísňuje svůj pohled na jeho každou jednotlivou součást. Tyto dvě pravdy jasně
ukazují, že ve vodárenství není možné přijmout laciná řešení a naopak každé rozhodnutí musí
být přijato s velkou odpovědností.
Jsme pevně přesvědčeni, že se budeme i v roce 2018 chovat velmi odpovědně vůči příštím
generacím a realizujeme nejpotřebnější obnovu našeho majetku. A že bude pro obyvatele,
organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku dodávka pitné vody i čištění
odpadních vod nejen spolehlivě, ale také zejména ve vysoké kvalitě.
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Cena vody pro Tatobity pro rok 2018 je tedy 54,-Kč s DPH
Informace z Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity
Vánoční slovo ředitele školy
aneb
Jaký byl rok 2017
Rok se sešel s rokem a opět tu je čas hodnocení, bilancování a vzpomínání. Dovolte mi proto,
abych Vás ve zkratce seznámil s právě končícím rokem pohledem ředitele školy, který se
spolu se svými spolupracovníky snaží, aby tatobitské školství pouze vzkvétalo.
Co se nám tedy povedlo? Je to ryze subjektivní, ale přesto si myslím, že pozornost jsme si
rozhodně zasloužili. Nechtěl bych vás na tomto místě zatěžovat spoustou drobných akcí školy
– to činím zodpovědně po celý rok měsíc co měsíc. Rád bych tu vyzdvihl pár akcí, na které by
se opravdu nemělo zapomenout.
Nejdůležitější v řadě „akcí“ je zápis do školy (duben) a školky (květen). Letos se nám do
školy zapsali čtyři prvňáčci. Do první třídy ale nastoupili pouze tři, a tak jsme v září přivítali
v naší škole 29 žáků. Do školky jsme nakonec zapsali sedm nových Berušek, takže nyní je ve
škole celkem 51 dětí a žáků. Pevně věřím, že tento stav vydrží i v příštích letech a už nikdy se
nebudeme muset obávat o naši krásnou školu. Záleží to také na Vás… Za nás můžu slíbit, že
se vždy budeme snažit o profesionální práci s milým přístupem (nejen) k dětem Zápis letos
probíhal novou formou díky změně legislativy a rozhodně nelze říci, že to je lepší, jednodušší,
přehlednější. Spíše naopak Uvidíme, co přinese letošní rok, protože se opět chystají další
změny…
V květnu proběhl jubilejní, desátý ročník Vlastíka. VLASTÍK je regionální vlastivědná
soutěž pro malé i velké, pro blízké i vzdálené, pro všechny, koho zajímá vlastivěda, prvouka a
přírodověda. Za vydatného přispění vás všech se povedlo zorganizovat dva dny plné soutěží,
kvízů, hádanek a netradičních úkolů. Soutěže se zúčastnilo dvanáct týmů, počasí tentokrát
bylo výborné a i náš výsledek byl dobrý – tým ve složení Jana Roštejnská, Josef Kubíček,
Martin Mařan, Adéla Odhánělová a paní učitelka Milena Kašová obsadil osmé místo. Mohli
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jsme dopadnout i lépe, ale jedna hra byla ovlivněná zbytečnou ztrátou bodů, které nám
v závěru chyběly k umístění „na bedně“. Vlastík však bezezbytku splnil nejen své motto –
Domov je místo v srdci, ale z mého pohledu jsme důstojně oslavili i krásné Vlastíkovi
narozeniny zakončené nádherným ohňostrojem a dortovým překvapením. Zda budeme
v tradici pokračovat i letos ještě opravdu nevím, protože jsme spolu s paní učitelkou začali
studovat na FF UK Praha Výchovné poradenství a v termínu Vlastíka bychom měli být na
výjezdním kurzu a měli bychom skládat průběžné testové zkoušky. Uvidíme ale, jak to
všechno nakonec dopadne. Příprava je časově náročná, a kdybychom tu fyzicky neměli ještě
být, nevím nevím, zda by akce mohla zdárně proběhnout... O to víc si cením a chtěl bych
poděkovat všem, kteří nám pomáhají a na celé akci se podílí. Sponzorsky do soutěže přispěli a
velký dík tak patří zejména Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, paní Jolaně
Mazánkové za pamětní medaile, Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti a
Potravinám Roman Vaněk za výbornou páteční snídani. Velký podíl na zdaru celé akce mají
všichni pracovníci naší školy, neboť bez kuchyně, úklidu a pomoci by to určitě nešlo. Děkuji
také agentuře Hobit za organizaci a paní Lence Roštejnské za dva dny, kdy pilně natáčela, aby
pro všechny mohla udělat DVD záznam z Vlastíka 2016.
A začal nový školní rok. Co bylo dál? Bylo toho opět dost. Ve škole vše začal velmi oblíbený
Výlet za poznáním (sama sebe) tentokrát opět do Hejnic. Plavání jsme zkusili přesunout do
jičínského bazénu, takže plavat budeme jezdit až od dubna do června (i když jsem si vědom
další možné termínové kolize s Vlastíkem, loňská zkušenost s jičínským bazénem mě utvrdila
v tom, že by to mohl být posun dál a lépe). V říjnu odešla do důchodu paní učitelka Věra
Tomešová a místo ní do školky přišla paní učitelka Eva Klementová.
Bruslení v Lomnici začalo v listopadu a zatím proběhlo a probíhá tak jako v minulých letech.
V listopadu vrcholila poslední etapa přestavby bývalého bytu, kde jsme vyměnili stará okna
za nová a završili tak rekonstrukci půdních prostor. Díky vstřícnosti a nemalému
sponzorskému daru firmy Zikuda Turnov (touto cestou ještě jednou velice děkuji Petru
Zikudovi za finanční dar i vlastní realizaci přestavby, kdy na půdě vzniklo nové zázemí pro
naše děti – díky nové kuchyni tu pronikají do tajů vaření a i malí dramatici tu mají své nové
místo pro kulisy a loutky) se nám podařilo bývalý byt zrekonstruovat a obléknout ho do
nového hávu. Na začátku prosince jsme se spolupodíleli na rozsvěcení vánočního stromu a
s tím spojených trzích, proběhly besídky a tak dále a tak dále. A co bude dál? Pevně věřím, že
mi elán vydrží a bude toho opět dost. Zvlášť, když tu jsem obklopen milými, pracovitými
lidmi.
Na závěr mi dovolte poděkovat jim – paním učitelkám Mileně Kašové a Ditě Jarošové za
celoročně výbornou a zodpovědnou práci (ošklivá fráze, ale nenapadá mě nic, čím bych to
vyjádřil lépe – pracují opravdu na jedničku s hvězdičkou). Paní učitelce Vendule Zunové a
Romaně Švitorkové za hodiny angličtiny u nejmenších. Paní Šárce Kořínkové za vedení
kroužku ručních prací, paní učitelce Vendule Zunové za práci v Dramatickém kroužku (v
květnu budu rád, když se přijdete na její práci podívat, protože spolu s dětmi nacvičuje
pohádku, pro kterou si vyrábějí kulisy, loutky, píší vlastní scénář…), paním učitelkám
Vendule Zunové a Evě Klementové a paní vedoucí školní jídelny Ivetě Pospíšilové za vedení
Kroužku vaření a paní Ladislavě Šebkové, díky které funguje sportovní kroužek. Paním
učitelkám Věře Tomešové, Evě Klementové a Vendule Zunové za práci ve školce. Ivetě
Pospíšilové a Daně Hoškové za chutnou krmi a naprosto bezproblémový chod školní
kuchyně. Paní Bakešové za provoz a panu Bakešovi za teplo. 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 novou kuchyň nejen pro děti.
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.
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Takže ještě jednou – děkuji za rok 2017 a pevně věřím, že vydržíme v nastoleném tempu a i
následující rok 2018 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
st 3. 1.
zahájení výuky po vánočních prázdninách
st 10. 1.
bruslení v Lomnici nad Popelkou
čt 11. 1.
logopedie
st 24. 1.
bruslení v Lomnici nad Popelkou
út 30. 1.
logopedie
st 31. 1.
pololetní vysvědčení
pá 2. 2.
jednodenní pololetní prázdniny ve škole
pozn. jarní prázdniny ve škole jsou už od 26. 2. do 2. 3. 2018!!

Kultura, zábava
Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve na
Výroční členskou schůzi
v sobotu 6. ledna 2018 od 18 hodin na
sále Restaurace Hasičárna Tatobity


Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
v pátek 2. února 2018 od 20 hodin na
sále Kulturního domu v Tatobitech.
K tanci a poslechu hraje skupina
VESELÍ POZŮSTALÍ


Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 3. února 2018 od 14 hodin
na sále Kulturního domu v Tatobitech
Srdečně zvou pořadatelé
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Na sobotu dne 17. února 2018 jsme pro Vás přichystali

MASOPUSTNÍ PRŮVOD V TATOBITECH
Shromaždiště průvodu a masek bude v sobotu 17 . února v 13,30 - 14,00hod. na parkovišti
za OÚ v Tatobitech. Průvod se vydá obcí směrem Zahumeň k Mařenčině studánce. Dále bude
pokračovat k Tisícileté lípě a na „Náves“. Závěr masopustního průvodu bude na sále
Kulturního domu v Tatobitech. Rej masek bude doprovázet a na masopustní zábavě v KD
bude hrát k tanci a poslechu „Masopustní úterý“ pod vedením Čendy Šourka.
Neváhejte, vyrobte si masku
a pojďte s námi do průvodu!
Průvod bude doprovázet hudební doprovod, zavzpomínejte na léta
z dětství, kdy průvod procházel obcí a hospodyňky měly nachystané
koblihy, koláčky a pánové doušek té lahodné slivovičky či šťopínek
uzeného!!!!

Ples Sboru dobrovolných hasičů v Lestkově
v sobotu 13. ledna od 20 hodin
v KULTURNÍM DOMĚ V TATOBITECH
K tanci a poslechu hraje osmičlenná hudební skupina Futrál.
Bohatá tombola

Sport
HOKEJ
P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klub
HC Black Rooks Syřenov
HC Gasservis Liberec
Sklopísek Střeleč
HC Jilemnice
HC ZEOS Lomnice
Sokol Těpeře
HC Tatobity

Z
9
9
9
9
9
9
9

V
9
8
7
5
4
4
3

VP
0
0
0
0
0
0
0

PP
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
2
4
5
5
6

Skóre
82:24
58:27
74:32
40:41
43:32
47:41
28:73

B
27
24
21
15
12
12
9

+/58
31
42
-1
11
6
-45

8.

HC Semily

9

3

0

0

6

25:67

9

-42

9.

Sokol Horní Branná

9

2

0

0

7

18:40

6

-22

10.

HC Železný Brod

9

0

0

0

9

30:68

0

-38
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Děkujeme všem fanouškům, kteří nás jezdí povzbuzovat do
Lomnice nad Popelkou!!!!
Další zápas letošního roku
6.1.2018

11:45 HC Semily - HC Tatobity

Přijeďte nás povzbudit i v letošním roce do Lomnice nad Popelkou!!

STOLNÍ TENIS
Úspěchy mládeže v roce 2017
Okresní bodovací turnaje žactva v roce 2017
21. 1. 2017 Turnov
Dvouhra žáků

Dvouhra žákyň

9. místo
10. místo
11. místo

Adamíra Jiří
Svoboda Matouš
Svoboda Štěpán

14. místo

Buriánek Jan

4. místo
5. místo
8. místo

Kořínková Lucie
Sokolová Barbora
Pěničková Karolína

8. 4. 2017 Nová Ves nad Popelkou
Dvouhra žáků
7. místo
10. místo
15. místo

Adamíra Jiří
Buriánek Jan
Adamíra Šimon

Dvouhra žákyň
3. místo
7. místo
8. místo
11. místo

Kořínková Lucie
Sokolová Barbora
Tryznová Marie
Šťastná Tereza

8. 10. 2017 okresní přebory družstev
Pořadí
1 Sokol Turnov B
2 Sokol Turnov A
3 Sokol Tatobity A
4 Sokol Nová Ves B
5 Sokol Nová Ves A
6 Sokol Turnov C
7 Sokol Tatobity B
8 ZŠ Semily
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19. 11. 2017 Turnov zde znovu zazářila Kořínková Lucie, která se umístila na 2. místě.
Dále jsme získali výborné umístění ve čtyřhře kde Kořínková Lucie a Marie Tryznová získali
3. místo

2. 12. 2017 Okresní přebor mladšího žactva – Nová Ves nad Popelkou
Dvouhra žáků
3. místo
9. místo
11. místo
13. místo
15. místo

Dvouhra žákyň
Buriánek Jan
Svoboda Matouš
Adamíra Šimon
Svoboda Štěpán
Šebek Filip

1. místo
7. místo
8. místo
11. místo
14. místo

Kořínková Lucie
Tryznová Marie
Šťastná Tereza
Pěničková Karolína
Pěničková Veronika

Čtyřhra žáci
2. místo Buriánek Jan – Svoboda Matouš
Čtyřhra žákyně
3. místo Šťastná Tereza – Tryznová Marie
5. místo Pěničková Karolína – Svobodová Kateřina
Smíšená čtyřhra
2. místo Kořínková Lucie – Buriánek Jan
9. 12. 2017 Okresní bodovací turnaj žactva – Nová Ves nad Popelkou
Dvouhra žáků
4. místo
9. místo
17. místo
18. místo
21. místo

Dvouhra žákyň
Adamíra Jiří
Buriánek Jan
Svoboda Štěpán
Svoboda Matouš
Adamíra Šimon

1. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo

Kořínková Lucie
Šťastná Tereza
Tryznová Marie
Pěničková Karolína
Pěničková Veronika

Rád bych touto cestou poděkoval všem rodičům, kteří nás pravidelně doprovází na turnaje a
své děti podporují ve sportovní činnosti.
V tomto měsíci budeme hrát následující utkání – budeme rádi pokud nás přijdete podpořit.
20. 01. 2018 09:00
20. 01. 2018 11:00
21. 01. 2018 09:00
21. 01. 2018 11:00

TJ Sokol Tatobity A
TJ Sokol Tatobity A
TJ Sokol Tatobity C
TJ Sokol Tatobity C

TJ Sokol Horní Branná A
TJ Sokol Košťálov A
TJ Sokol Semily B
Obec Jesenný A

Stolní tenis Tatobity přeje všem svým spoluobčanům hodně zdraví, štěstí a lásky v roce 2018
Pokud budete mít zájem přihlásit své děti nebo i sebe do našeho oddílu budete vítáni.
Pěnička Michal
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Další sportovci – děti, které znáte, ale nevíte, že reprezentují i naší obec
Tobiáš Prokůpek: reprezentant klubu LSK Lomnice nad Popelkou (kategorie 09+10 let), se v
letním seriálu Mistrovství České republiky ve skoku na lyžích 2017,
umístil na celkovém 2. místě. Seriál se skládal ze třech závodů MČR v
Desné, Rožnově pod Radhoštěm a ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Životní jubilea oslaví
60 let
70 let
70 let
70 let

Bakeš Jiří (Tatobity)
Čapek Ladislav (Žlábek)
Hemer Miloš (Tatobity)
Hanyš Bohuslav (Žlábek)

83 let
83 let
88 let
94 let

Plichtová Vlasta (Žlábek)
Plichta Vratislav (Žlábek)
Brunclíková Věra (Žlábek)
Čapková Ludmila (Žlábek)
Gratulujeme !!!!

Přehled akcí v lednu 2018
6.1.
13.1.
2.2.
3.2.
17.2.

Výroční schůze SDH Tatobity
Ples SDH Lestkov
Ples SDH Tatobity
Dětský karneval
Masopust

Sál Restaurace Hasičárna Tatobity
KD Tatobity
KD Tatobity
KD Tatobity
sraz na parkovišti za OÚ

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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