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Informace z obce

VESNICE LIBERECKÉHO
KRAJE 2018
TATOBITY
Obec TATOBITY se stala vítězem krajského kola soutěže Vesnice
roku 2018 v Libereckém kraji. Hodnotitelská komise ocenila
zejména komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti
vzdělávání mládeže, společenského života a životního prostředí, se
zvláštním zřetelem na činnost školy, mateřské školky a spolků,
příkladné péče o zeleň a stavební fond.
„V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 14 obcí. Ve 24. ročníku
soutěže se o titul Vesnice roku 2018 utkalo pět obcí z Liberecka, dvě obce z Jablonecka, tři ze
Semilska a čtyři z Českolipska. Přihlášené obce byly hodnoceny v následujících oblastech:
koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a
obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační
technologie obce,“ řekl Jiří Löffelmann, radní Libereckého kraje pověřený řízením resortu
životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, který společně s ostatními subjekty soutěž
v Libereckém kraji pořádá.
Devítičlenná komise hodnotitelů navštívila během pěti červnových dnů všechny přihlášené
vesnice. Každá obec měla na svou prezentaci maximálně 2 hodiny. Komise hodnotila způsob
prezentace obce, body mohli soutěžící nasbírat i například materiály, které obce předložily
společně s přihláškou do soutěže. Nejlépe si vedly již zmíněné Tatobity.
Obec Tatobity za vítězství v krajském kole obdrží vedle Zlaté stuhy a postupu do
republikového finále také finanční ocenění ve výši 1.000.000 Kč z MMR ČR. Liberecký kraj
umožní vítězi krajského kola čerpat dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 500.000 Kč.
Slavnostní předání cen proběhne 15. srpna tohoto roku přímo ve vítězné obci, tj. u nás v
Tatobitech. Na začátku září navštíví Tatobity celostátní komise soutěže, která následně
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ze třinácti finalistů vybere letošního vítěze. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2018 bude
vyhlášen 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Modrou stuhu za společenský život získalo Polevsko z Českolipska, Bílou stuhu za činnost
mládeže získaly jablonecké Albrechtice v Jizerských horách. Oranžová stuha za spolupráci
obce se zemědělským subjektem putuje do obce Všelibice na Liberecku.
V krajském kole soutěže Vesnice roku jsou každoročně udělována Libereckým krajem další
ocenění (Ocenění za rozvoj venkova, Skokan roku a Zvláštní ocenění komise), spojená s
možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova. V letošním roce rozdělí Liberecký
kraj za získaná ocenění celkem 500 tisíc korun. Obce, které získaly Diplom za moderní
knihovnické a informační služby a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Liberecký kraj
obdaruje šeky ve výši 20.000 Kč.
Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Libereckém kraji
Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec: Tatobity (okres Semily)

Modrá stuha – za společenský život

Obec: Polevsko (okres Česká Lípa)

Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec: Albrechtice v Jizerských horách
(okres Jablonec nad Nisou)
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Nebyla udělena
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Skokan roku

Obec: Všelibice
(okres Liberec)
Obec: Jeřmanice (okres Liberec)

Ocenění za rozvoj venkova

Obec: Janův Důl (okres Liberec)

Zvláštní ocenění komise – ocenění za záchranu a oživení venkovské usedlosti č.p. 44, rodný
dům Antala Staška.
Obec: Zlatá Olešnice (okres Jablonec nad Nisou)
Cena naděje pro živý venkov - ocenění za nadmístní spolkový život a občanskou společnost
Obec: Heřmanice (okres Liberec)
Cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)
Diplom za moderní knihovnické a informační služby

Obec: Zahrádky
(okres Česká Lípa)
Obec: Bozkov (okres Semily)

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

Obec: Svijany (okres Liberec)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu
Programu obnovy venkova:
Obec: Polevsko (okres Česká Lípa) – Nově zrekonstruovaný areál Kostela Nejsvětější
Trojice, včetně hrobky rodiny Handschke a ohradní zdi v Polevsku
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Tatobity
Vesnice
roku
Libereckého kraje
2018
Děkujeme všem občanům Tatobit a Žlábku, kteří jakýmkoliv způsobem
přispívají ke zdárnému fungování obce a svojí činností pomohli získat
nejprestižnější hodnocení, jaké může obec získat, a to Zlatou stuhu. Že to není
úspěch nahodilý, svědčí i vítězství v minulých letech v dílčích soutěžích –
v roce 2016 Zelená stuha za péči o životní prostředí a zeleň v obci a
v roce 2017 Modrá stuha za společenský život v obci.
Slavnostní vyhlášení a předávání Zlaté stuhy se uskuteční 15. srpna ve 14 hodin
v Kulturním domě v Tatobitech.
Zveme všechny občany na tuto slavnost.
Lenka Malá – starostka
Radan Mlejnek - místostarosta

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 5. – 6. října 2018. Členem zastupitelstva obce může
být zvolen každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
V naší obci Tatobity bude voleno 15 členné zastupitelstvo. Kandidátní listiny je třeba podat
nejpozději do 31. července 2018 do 16 hodin příslušnému registračnímu úřadu, tj. Městský
úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov. Potřebný počet podpisů na peticích
podporujících kandidaturu volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých
kandidátů je pro Tatobity stanoven takto: nezávislý kandidát 25 podpisů, sdružení nezávislých
kandidátů 39 podpisů.
Veškeré vzory kandidátních listin, prohlášení kandidáta a petiční vzor jsou k dispozici na OÚ,
případně na internetových stránkách Libereckého kraje ( kraj-lbc.cz )


Tradiční Vavřinecká pouť v Tatobitech se uskuteční
10. – 12. srpna 2018
Při této příležitosti Obec Tatobity pořádá v rámci celorepublikového

FESTIVALU VARHANNÍCH KONCERTŮ
VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE Sv. VAVŘINCE
V TATOBITECH
v pátek 10. srpna od 19,00hod.
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Odvoz popelnic – odpadu v červenci
LETNÍ SVOZ!!!!!
svoz 1x za 14 dní 6.7., 20.7.
Sběrný dvůr je pro Vás otevřený :
každé pondělí
11,00 – 11,30 hod.
každý čtvrtek
14,30 - 15,00 hod.
každý sudý týden - sobota 1 x za 14 dní od 10,00 – 10,30 hod.
14.7. a 28.7.2018


MUDr. Marek – dětský lékař oznamuje, že ordinace v Tatobitech bude o prázdninách
otevřena 4.7., 18.7., 1.8. a 22.8.2018


Zpráva z obecní knihovny :
Čtenářům, čtenářkám a mládeži oznamuji, že i o prázdninách bude knihovna otevřena každé
pondělí od 15,00 – 18,00 hod.
Ze zdravotních důvodů knihovnice, se knihy několikrát nepůjčovaly, takže chci nahradit
ztracený čas.
Velmi ráda uvítám v knihovně i nové čtenáře. Je zde připraveno mnoho nových a zajímavých
knih.
Zvu do knihovny i děti. Pro děvčata jsou připraveny dívčí romány.
Těším se na Vaši návštěvu.
D. Kubíčková

Informace z Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Tak tu máme konec června a s ním pro školáky tolik vytoužené prázdniny. Dovolte mi, abych
zhodnotil uplynulý školní rok trochu obšírněji. Vím, že jsem Vás měsíc co měsíc pravidelně
informoval o dění ve škole, přesto si myslím, že na závěr školního roku se patří shrnout
úspěchy i neúspěchy.
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.
Od 1. září 2016 vstoupila v platnost novela školského zákona, která se přímo dotýká mateřské
i základní školy, takže k začátku školního roku jsme museli upravit náš ŠVP podle platné
legislativy. Od 1. září 2017 se změny dotkly i chodu MŠ, takže ve školce jsme nově změnili
ŠVP PV a školní řád MŠ.
Letošní rok byl také ve znamení personálních změn – ať již vynucených, tak i nevynucených.
V říjnu se s námi rozloučila paní učitelka Věra Tomešová, která odešla do důchodu, a místo ní
nastoupila paní učitelka Eva Klementová. Upřímně musím říct, že jsem se trošku obával, jak
nová paní učitelka zvládne naše Berušky, protože si velice dobře uvědomuji náročnost této
práce. Po necelém roce ale musím s potěšením konstatovat, že jsem se obával naprosto
zbytečně. S paní učitelkou Vendulou Zunovou vytvořila (alespoň z mého pohledu) skvělý
tandem a jejich spolupráce se pozitivně odráží na celém fungování školky. Výsledkem jsou
nejen dvě krásná divadelní představení (Včelí medvídci měly úspěch nejen na vánoční
besídce a turnovské Mateřince 2018, představení s písničkami ke Dni matek jsme mohli vidět
nejen u této příležitosti, ale obě představení potěšily i babičky a dědečky ze semilského
Domova důchodců, kam je Berušky jely v květnu potěšit svými vystoupeními a zpříjemnit jim
tak krásné jaro), ale třeba i naprosto netradiční vystoupení ke Dni matek, kdy vše završilo
pouštění motýlů, o které se Berušky více než měsíc staraly a každý den pozorovaly jejich
vývoj – od malinkaté housenky až po krásného motýla. V březnu se s námi na vlastní žádost
rozloučila paní uklízečka Jana Bakešová a na její místo nastoupila Klára Eliášová. Vím, že
na její hodnocení je ještě brzy, ale musím s radostí konstatovat, že i zde to byl krok správným
směrem, Klára se velice rychle zapracovala a vše zvládá v pohodě a s úsměvem. Doufám, že
se oběma bude v našem kolektivu líbit a budou tu spokojené. Kéž by tu vydržely alespoň
stejně tak dlouho, jako jejich předchůdkyně…
Co se týká kontrol, měli jsme letos „volněji“ ČŠI ani Kraj LK nás letos oficiálně
nenavštívily, takže jsme absolvovaly pouze „tradiční“ kontroly z hygieny, VZP a proběhl i
každoroční audit. Jsem rád, že nikdo neshledal žádné pochybení a vše máme v pořádku. O
kvalitě vzdělávání snad svědčí i to, že všichni tři páťáci, kteří se přihlásili na zkoušky na
osmileté gymnázium, ve zkouškách uspěli a budou tak od září chodit na turnovské, resp.
semilské gymnázium.
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 opět (a naposledy – v září
míříme na Benecko) vyrazili do Hejnic, 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, jezdili jsme bruslit do Lomnice nad Popelkou, plavali jsme (letos nově) v jičínském
bazénu (opět s námi jezdily i Berušky a soudě podle ohlasu dětí i paní učitelek, byla změna
vítaná a snad tak budeme pokračovat i příští rok), účastnili se rozsvěcení vánočního
stromu a s tím spojených trhů, pro rodiče uspořádali besídku a v dubnu uspořádali zápis do
1. třídy. Zapsaly se nám čtyři děti. Budoucími prvňáky jsou Nikol Egrtová, Jan Kudrnáč,
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Marie Nezdarová a Barbora Zunová. 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 odchodu početnému pátému ročníku (11 dětí) nám malinko poklesne stav dětí ve
škole, ale snad to nebude mít výraznější dopad na ekonomiku školy, i když nás bude čekat (už
od ledna 2019?) změna financování regionálního školství.
V březnu ve školce a ve škole proběhl dětský karneval. V dubnu jsme oslavili příchod
Velikonoc, proběhl rej čarodějnic a v květnu naše Berušky vystoupily na besídce pro
maminky a na chvíli se z nich stali malí námořníci, protože jejich výlet byl letos velmi
netradiční – rozhodly se totiž sjet Jizeru z Líšného do Dolánek na raftech. Na začátku
května také proběhl zápis do školky a jsem moc rád, že školka bude opět „plná až po střechu“.
Přivítáme ve svém středu devět nových Berušek a jsem moc rád, že jsem nemusel nikoho
odmítat
V červnu jsme tu opět měli dopravní hřiště, školáci byli na školním výletě – navštívili jsme
Archeopark Všestary a zavítali jsme do Mělníka a na Říp. Berušky absolvovaly Bobříka
odvahy. 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.
V průběhu roku nás opět navštívili a výuku ve škole i školce zpestřili drak Mraklák, panáček
Dýňáček, duboví skřítkové Dubáček a Dubínek, čertíci Barnabášek a Uryášek, bílý pes
Monty, zaječí rodinka (táta zajíc Ušák, mamka zaječice Ouška a jejich tři děti, malí,
neposední zajíčci - dva kluci Chloupek a Drápek a jejich sestřička Pacičkou.), čarodějnice
Zvonimíra, Vlastík a na závěr roku vodníci Dušička a Bublinka
Na začátku května proběhl jedenáctý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2018.
Akci jsme uspořádali ve spolupráci s agenturou Hobit a za výrazného přispění Obce Tatobity.
Soutěže se zúčastnilo jedenáct týmů, soutěž se podařila a ohlasy byly opět velmi příznivé.
Díky Mgr. Lence Roštejnské máme z celé akce DVD. Naši školu reprezentoval tým ve
složení Klára Šebková, Josef Kubíček, Kateřina Donátová (kterou ale kvůli nemoci druhý
den nahradila Martina Zadražilová), Barbora Šťastná a paní učitelka Milena Kašová. Celkově
jsme skončili na krásném pátém místě.
Po celý školní rok pokračovala spolupráce s paní logopedkou Mgr. Janou Prokešovou a
soudě podle zájmu a ohlasu rodičů to byla spolupráce prospěšná. Určitě jí patří velký dík,
protože to pro ni znamená řadu komplikací, a velice dobře si uvědomuji, že získat kvalitního
klinického logopeda se v současné době rovná malému zázraku. Příští rok bude logopedie i
nadále pokračovat. Určitě to je prospěšné pro nás i rodiče.
Sběr papíru pokračoval i letos – sebrali jsme 1 170 kg papíru a 50 kg pet lahví. Máte-li stále
ještě něco doma, přineste to do školy svázané v max. 10 kg balíčcích a pomozte podpořit naši
činnost.
Subjektivně si myslím, že škola žije a snad se mi daří naplňovat původní záměr. Objektivní
zhodnocení nechám na vás.
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Co říci závěrem? Určitě se sluší poděkovat. V první řadě bych chtěl poděkovat všem mým
spolupracovníkům – paní učitelce, paní vychovatelce, paním učitelkám ve školce, paním
kuchařkám, panu topiči a paní školnici. Bez jejich poctivé práce si nedovedu chod školy
vůbec představit.
Na škole máme i bohatou zájmovou činnost a s potěšením musím konstatovat, že se to daří
zejména díky vstřícnosti jednotlivých vedoucích zájmových útvarů. Dovolte mi proto
poděkovat i jim – za obětavou práci a za chuť dát kousek toho svého elánu do nelehké práce
s dětmi – paní Bc. Romaně Švitorkové za hodiny angličtiny u nejmenších, paní Šárce
Kořínkové za vedení kroužku ručních prací, panu Radanu Mlejnkovi za tenisový kroužek
(není to novinka, kroužek běží pod záštitou TTL již čtvrtý rok, ale myslím si, že alespoň velký
dík si Radan Mlejnek zaslouží i na tomto místě) a paní MVDr. Ladislavě Šebkové za
pohybový kroužek pro děvčata, Vendule Zunové za vedení Dramatického kroužku a Ivetě
Pospíšilové, Vendule Zunové a Evě Klementové za kroužek vaření. 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
Vlastíkovi. Děkuji sponzorům za příspěvky nejen na Vlastíka. Děkuji rodičům, že jim osud
školy není lhostejný a pomáhají, kde se dá (brigády, odvoz dětí na akce, pomoc při organizaci
výletu, Vlastíkovi apod.). Děkuji PPP Semily za výbornou celoroční spolupráci a krásný
projekt Naše tělo v bezpečí. V neposlední řadě děkuji i vám všem, kdo jste pomáhali a
pomáháte škole v tom, aby vzkvétala. Ještě jednou DĚKUJI a věřím, že všichni společně
uděláme vše pro to, aby i příští rok byl stejně bohatý jako ten letošní a aby dětem nemizel
úsměv z tváře a sluníčko z duše.
Přeji vám krásné klidné prázdniny, pohodovou dovolenou a v září zase na viděnou.
Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy
PS: Ještě jen pro připomenutí - školka bude uzavřena od 9. července do 17. srpna 2018.
V úterý 28. srpna 2018 od 15:00 se ve školce koná rodičovské sdružení pro rodiče
nových Berušek – účast je nutná!

Sport
Cyklistický výlet č.2
Červencový cyklovýlet bude pro zkušenější a zdatnější cyklisty. Čeká nás tradiční výlet do
Jizerek. Cyklobusem z Turnova se přesuneme do Bedřichova a projedeme Jizerské hory a po
vlastní ose pojedeme až domů. Trasa měří cca 100 km. Ve čtvrtek 5. července, cyklobus
odjíždí od vlakového nádraží v Turnově v 9:50. Odjezd z Tatobit od OÚ v 9:00.
Na srpen se chystá zase kratší a pohodovější trasa.
Informáček červenec 2018
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Fotbal
Konečná tabulka okresní fotbalové soutěže 2017/2018:
1.
Martinice
22
14
5
3
2.
SK Studenec B
22
13
3
6
3.
Víchová
22
13
1
8
4.
Zálesní Lhota
22
11
4
7
5.
Rovensko B
22
12
1
9
6.
Kruh
22
10
4
8
7.
Košťálov/ Libštát C 22
10
2
10
8.
Přepeře C
22
7
6
9
9.
Horka
22
8
3
11
10.
Tatobity
22
8
2
12
11.
Benecko
22
5
3
14
12.
SF Studenec
22
2
4
16

82:35 47
59:49 42
59:35 40
64:54 37
71:55 37
48:41 34
56:50 32
61:62 27
55:61 27
42:56 26
47:66 18
33:113 10

Životní jubilea oslaví
10 let
15 let
18 let
25 let
50 let

Pěničková Karolína
Bartejsová Natálie
Bíbová Alena
Malá Michaela
Korthová Pravoslava

70 let
70 let
84 let
84 let

Vaňátková Ludmila
Chalupka Jaroslav
Mánek Břetislav
Drahoňovský Oldřich

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


Důležitá telefonní čísla:
Hasiči:
tísňová linka 150
Policie ČR:
tísňová linka 158 Obvodní oddělení Lomnice n.P. : 974 477 600
Záchranná služba: tísňová linka 155
Městská policie Turnov : 481 366 600, 723 389 122 (24hod. denně), tísňová linka 156
!!!!!!! Nejde- li elektřina, pak volejte linku (denně 24 hod.) : 800 850 860 !!!!
!!!!!! Neteče nebo teče-li (jinde než má) voda, nezdá-li se vám kvalita vody, pak volejte
linku (denně 24 hod.) : 840 111 111 !!!!
Informáček červenec 2018
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