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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
LISTOPAD  2018           vydání č. 191         ročník 16. 

 

Informace z obce                                                                                                                     

P O Z V Á N K A 

na veřejné setkání s občany obce Tatobity 

které se uskuteční 

dne 7. listopadu 2018 v 17:30 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Tatobity 

Program setkání: 

1. Zahájení 

2. Informace o jmenování správce obce, představení správce obce 

3. Postavení správce obce, jeho pravomoc a působnost 

4. Způsob zabezpečení činnosti obce do doby zvolení zastupitelstva 

obce 

5. Informace k vyhlášení a k  přípravě dodatečných voleb 

do zastupitelstva obce 

6. Aktuální informace o činnosti obce 

7. Dotazy  

8. Závěr 

 

 
Setkání s občany svolává správce obce Tatobity, který byl do této funkce jmenován ministrem 

vnitra v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů. 

Srdečně zveme občany obce a další osoby žijící či pracující v obci na toto 

setkání.  

Tatobity dne 29. 10. 2018 

   Mgr. Eva Honzáková 

                                                           správce obce Tatobity 
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Obec Tatobity 

zve všechny občany ke slavnostnímu rozsvícení vánočního 

stromu 

v neděli 2. prosince od 16 hod. u OÚ.  

 

Rozsvícení stromu bude doplněno kulturním 

vystoupením žáků Masarykovy základní školy, 

občerstvením, hudbou a velkým trhem s vánočním zbožím 

(dřevěné výrobky, háčkované zboží, svícny, drobné dárečky, 

teplé nápoje, zákusky, vánoční cukroví, svařák, klobásy, pečená kýta …). 

A samozřejmě nebude chybět Mikulášská nadílka 

pro děti!!  

 

  

 

V Á N O Č N Í  P O S E Z E N Í  P R O  S E N I O R Y  
 

ve středu 5. prosince 2018 od 16 hodin v Salonku Restaurace u Studničků 

 
Občerstvení a hudební doprovod zajištěn! 

                                                                                             Srdečně zveme! 
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Volby do zastupitelstva obce 

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční dne 26. ledna 2019. 

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 21. listopadu 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 (www. kraj-lbc.cz ). 

 

  

 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 
 

neděle 4. listopadu 2018 
 

14,20  - 14,30hod. parkoviště OÚ – Tatobity 

14,35 – 14,40hod. při hlavní silnici u autobusové zastávky - Žlábek 

 

Přijímány budou následující druhy odpadů: 

- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

-  Oleje a tuky 

-  Absorpční činidla 

- Barvy lepidla a pryskyřice 

- Rozpouštědla 

-  Kyseliny, zásady, pesticidy 

-  Nepoužitá léčiva 

-  Akumulátory, baterie, články a zářivky 

 

POZOR! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství 

odpovídající provozu běžné domácnosti!!! 

 

 

 

 

http://www.google.cz/imgres?q=nebezpe%C4%8Dn%C3%BD+odpad&hl=cs&biw=968&bih=634&gbv=2&tbm=isch&tbnid=9yar7dW6U0TbNM:&imgrefurl=http://www.stromprop.cz/eshop-p2673-k118-nebezpecny-odpad&docid=J0RNraDERuaNyM&imgurl=http://www.stromprop.cz/obrazky/eshop/3/1959.gif&w=352&h=500&ei=qAOMT6vQH82Rswar8p2ADA&zoom=1&iact=hc&vpx=420&vpy=92&dur=125&hovh=268&hovw=188&tx=98&ty=130&sig=103874044268379342834&page=1&tbnh=127&tbnw=89&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:8,s:0,i:97
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NOVĚ !!!!! 
 

NEBUDE PŘIJÍMÁNO NÁSLEDUJÍCÍ: 
 - Elektro (televize, lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky….) 

 - Stavební odpad včetně eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí 

 - Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti. 

 

Odpady budou předány osobně občany na označených stanovištích přímo pracovníkům 

zajišťujícím sběr!  Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!!! 

V tomto sběru se neodvážejí PNEU !!!!!! 

  

Odvoz odpadu -  popelnic v  listopadu   - začíná zimní svoz  !!!!! 

   červenomodré označení – každý týden 

   žlutomodré označení – 1x za 14 dní 

 

Sběrný dvůr  je pro Vás otevřený: 

   každé pondělí  11,00 – 11,30 hod.  

každý čtvrtek   14,30  - 15,00 hod. 

každý sudý týden -  sobota  3.11. a 17.11.2018 

                           od 10,00 do 10,30 hod. (1 x za 14dní – sobota-  sudý týden)  

 

Od pátku 9.11. do neděle 11.11.2018  bude kontejner na BIOODPAD přistaven v Tatobitech 

na Dolánkách – u vývěsky pod lípou  a od pátku 16.11. do neděle 18.11.2018 bude umístěný 

na Žlábku u hasičské zbrojnice.  

Znovu upozorňujeme, že do těchto kontejnerů budete moci vhazovat pouze BIOODPAD: spadané 

listí, trávu, pokrácené větve, piliny, posklizňové zbytky z pěstování, zbytky ze zpracování ovoce 

a zeleniny 

 

Připomínáme:   Od září můžete odnášet sběr papíru do Masarykovy základní školy. 

       Dále se ve škole sbírají PET lahve (sešlápnuté!).  

Balíčky papíru (cca do 5kg) či PET lahve můžete ponechat před hlavním 

vchodem do budovy. 

 

  

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci 

s Obecním úřadem Tatobity vyhlašuje 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
 Seznam věcí, které můžete dát do sbírek: 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  

 Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
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 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 

 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 

 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 

 Knihy, časopisy 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
 nábytek 
 znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční  od 1.11. – 12.11.  2018 

místo:  OÚ Tatobity 
 

Pondělí, středa:  7,00 – 18,00hod. 

Úterý, čtvrtek, pátek:  7,00 – 14,00hod. 

 
  

Ořezání větví při místních komunikacích! 

Žádáme majitele přilehlých pozemků okolo místních a účelových komunikací, aby provedli vyřezání 

náletových dřevin z důvodu bezpečnosti provozu a provádění zimní údržby do 30. 11. 2018. 

Jedná se převážně o dřeviny u komunikace na Zahumeni a na Dolánkách!!! 

 

Po tomto termínu může být odstranění dřevin provedeno na náklady vlastníků pozemků. 

  

V  ý  z  v a 

ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů pro majitele a uživatele pozemků. 

ČEZ DISTRIBUCE a.s. si Vás dovoluje požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných 

porostů v blízkosti el. rozvodných zařízení. 

 

OKLEŠTĚNÍ DŘEVIN PROVEĎTE PROSÍM V TERMÍNU  

 OD 1. ŘÍJNA DO 15. LISTOPADU 2018. 

 

Na základě zákona č. 114/92 Sb., § 8 odst. 2 a zákona 458/2000 Sb., § 25 je povinností 

odstranit stromoví a větve, které by mohly ohrožovat elektrické vedení NN, VN, TS. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. 

Ochranné pásmo je u napětí: 

· od 1 kV do 35 kV vymezeno vzdáleností 7m od krajního vodiče na obě strany 

· od 35 kV do 110 kV vymezeno vzdáleností 12m od krajního vodiče na obě strany 

Bezpečná vzdálenost: 
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· veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné 

vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje 

ani ořezávané větve při pádu 

· u vedení nízkého napětí (400/230V) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 1m 

· u vedení vysokého napětí (22kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 2m 

· u vedení velmi vysokého napětí (110kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 3m 

 

Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případné odstranění dřevin společnost 

ČEZ Distribuční služby s.r.o. na Vaše náklady. 

      

 

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 

– AKCE V LISTOPADU 

 

 

Tak máme za sebou druhý měsíc školy. Dovolte mi, abych vás ve zkratce seznámil s tím, co 

jsme všechno prožili a čím škola žije. 

Berušky i školáci žili v říjnu návštěvou draka Mrakláka ze Starých Hradů a zažili spolu 

krásnou dílničku i Drakiádu: 

Tak jako každý školní rok, tak i letos k nám do školy a školky přiletěl drak Mraklák. Přiletěl 

se naučit něco nového, ale také nás rozveselit a připomenout nám, že se blíží podzim, čas 

větrného počasí a pouštění draků. Letos jsme se ale s Mraklákem domluvili, že draka vyrábět 

nebudeme, protože i přes velkou snahu nás a našich rodičů nám žádný drak vloni moc nelétal 

� . Přesně si tedy nejsme jistí, zda-li to nebylo větrem � . Mraklákovi to přišlo líto, protože 

se prý celý rok moc těšil na to, až se na obloze bude moci prohánět s novými papírovými 

kamarády. Proto jsme mu s Beruškami slíbili, že létat určitě půjdeme, jenom asi s 

kupovanými draky, ale ještě mu vyrobíme spoustu kamarádů strašáků, kteří na něho budou 

mávat a volat, až vyrazí na tu pravou podzimní létanici. 

Ve čtvrtek odpoledne přišli do školky za námi Beruškami rodiče a společně s nimi jsme si 

vyrobili papírové strašáky. Moc se nám povedli. Honzík s Andulkou a maminkou si půjčili od 

tatínka pěknou kostkovanou košili a svého strašáka pořádně vykrmili � . Sofinka s tatínkem 

sladili strašáka do sladkých růžových odstínů� . S plným bříškem odcházel i Vincentův 

veselý strašák. Dokonce se mezi strašáky objevila i jedna paní strašáková v elegantní 

kostkované sukénce a dlouhých vlasech, skoro stejně kudrnatých, jako má sama Amálka � . 

Babička s Kristýnkou ovšem svého strašáka dokázaly rozpohybovat, a tak si strašák zvesela 

hýbal nohama a rukama a vypadal velmi pěkně. Všichni strašáci byli moc pěkní a plní 

osobitých nápadů nejen dětí, ale i rodičů� . Mraklák se mi svěřil, že už se nemůže dočkat, až 

vyrazí na noční oblítku a všechny nové kamarády pozdraví. Co myslíte, byl už i u Vás 

doma?�  

Rozloučení s drakem Mraklákem jsme letos museli o týden posunout, protože minulé pondělí 

se nám zatáhlo a celé propršelo, a to se nechtělo po nebi poletovat ani Mraklákovi. Za to tohle 

pondělí se na nás sluníčko usmívalo už od rána a odpoledne se ke sluníčku přidali větrní kluci, 

kteří se nemohli dočkat, až vyběhneme všichni na kopec a vypustíme tam naše papírové 

kamarády. 

A také, když jsme se i s rodiči vyšplhali na nedaleký kopec nad školou, hned si větrní kluci s 

našimi dráčky poradili. Nám pročechrali vlasy a draky polechtali pod nosy tak, že se ani 

jednomu nechtělo zůstat dole na zemi, a tak jsme si celé odpoledne užili s větrně sluníčkovou 

náladou .  (Vendula Zunová) 
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V pátek 26. října v rámci školní družiny si děti připomněly svátek Halloween. 

Jinak se říjen (a pokračovat se bude i v listopadu) nesl ve znamení příprav na rozsvěcení 

vánočního stromu a s tím spojené trhy (neděle 2. prosince 2018). 

 

A co nás čeká v listopadu? 

 

AKCE V LISTOPADU 

 

pá 2. 11.  ŠKOLKA – Putování za Dubínkem a Dubáčkem (od 16 hodin, s sebou baterku) 

pá 9. 11.  ŠKOLKA – příjezd svatého Martina na bílém koni 

pá 16. 11.  ŠKOLA a ŠKOLKA – sférické kino pro Berušky a školáky 

čt 22. 11.  rodičovské sdružení 

po 26. 11.  ŠKOLKA – divadlo Turnov – Malostranská zimní pohádka 

st 28. 11. bruslení 

 

Pokud máte zájem o další informace a dění ve škole Vám není lhostejné, sledujte naše 

internetové stránky www.skola.tatobity.cz, kde se průběžně můžete seznámit s chodem školy 

a zjistíte zde nejaktuálnější informace. 

 
Mgr. Pavel Vaněk 

ředitel školy 

 

Kultura, zábava

Restaurace U Studničků Vás zve na tradiční péřové hody, které se konají  

ve dnech 9. (pátek), 10. (sobota), 11. (neděle) října 2018. 

Co pro Vás šéfkuchař chystá?  Husu, kachnu, kuře! 

Na Vaši návštěvu se těší personál restaurace! 

  

Dne 16.11. 2018 se od 19:00 v KD Tatobity bude opět konat 

POSEZENÍ S DOBRÝM VÍNEM 

A CIMBÁLOVOU MUZIKOU DUŠANA KOTLÁRA 

Bude pro Vás připraveno cca 12 vzorků vín a to včetně svatomartinského a mladého vína. 

Také jsem pro Vás připravil příjemné překvapení, takže si nenoste velké občerstvení.  

To vše můžete zažít za cenu 300,-  na osobu. Přijďte a pozvěte na tuto výjimečnou událost své 

přátele a známé. 

Luděk Štěpnička 

  

http://www.skola.tatobity.cz/
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Myslivecký spolek Radostná - Tatobity 

 

pořádá dne 17.11.2018 od 20,00hod. 

 

H U B E R T S K O U    Z Á B A V U 
 

s mysliveckou kuchyní a tombolou 

na sále Kulturního domu v Tatobitech. 

 

Kuchyně je pro Vás otevřena od 18,00hodin. 

 
                                                          

Sport 

STOLNÍ TENIS 

Vážení spoluobčané, sezóna roku 2018/2019 nám znovu začala a klub stolního tenisu Tatobity má již 

23 členů (15 dětí a 8 dospělých). 

        

V říjnu 2018 jsme odehráli 

Výsledky 

Okresní přebor 2. třídy  

1 07. 10. 2018 09:00 TJ Sokol Košťálov B  TJ Sokol Tatobity A 11:7   

1 08. 10. 2018 09:00 TJ Sokol Tatobity B  Sdružení rodičů a přátel ZŠ Semily  12:6   

1 07. 10. 2018 13:00 Sokol Víchová nad Jizerou B  TJ Sokol Tatobity A 0:18   

1 07. 10. 2018 13:00 TJ Sokol Tatobity B  Obec Jesenný A  0:18   

2 14. 10. 2018 09:00 Sokol Víchová nad Jizerou B  TJ Sokol Tatobity B  17:1   

2 12. 10. 2018 18:15 
KD Tatobity 

TJ Sokol Turnov E  TJ Sokol Tatobity A 6:12   

2 14. 10. 2018 13:00 TJ Sokol Košťálov B  TJ Sokol Tatobity B  14:4   

2 14. 10. 2018 12:00 Sokol STAR Turnov B  TJ Sokol Tatobity A 1:17   

 

V letošním roce budeme hrát následující utkání a budeme rádi, pokud nás přijdete podpořit. Hrajeme 
na sále KD v Tatobitech. Občerstvení je vždy připraveno. 
 
 

3 11. 11. 2018 09:00 TJ Sokol Tatobity A  Sokol Benešov u Semil 

  

3 11. 11. 2018 11:00 TJ Sokol Tatobity A  Obec Jesenný B 

  

4 25. 11. 2018 09:00 TJ Sokol Tatobity B  Sokol STAR Turnov A  

  

4 25. 11. 2018 11:00 TJ Sokol Tatobity B  TJ Sokol Tatobity A  

  

https://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=3247&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34514&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=344181
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34802&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34803&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=344182
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34659&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=344186
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34802&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34799&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=344188
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34659&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34802&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=344192
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34647&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=344195
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34514&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34802&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=344199
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34513&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=344200
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34832&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34800&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34802&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34512&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34802&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
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Okresní přebor 2. třídy 

Tabulka: 

 
družstvo PU V R P K skóre body 

1. TJ Sokol Vesec B  4 4 0 0 0 57:15 12 
2. TJ Sokol Tatobity A  4 3 0 1 0 54:18 10 
3. Sokol STAR Turnov A  4 3 0 1 0 47:25 10 
4. Obec Jesenný A  4 3 0 1 0 46:26 10 
5. TJ Sokol Košťálov B  4 3 0 1 0 42:30 10 
6. Sokol Benešov u Semil  4 1 2 1 0 38:34 8 
7. Obec Jesenný B  3 1 1 1 0 33:21 6 
8. TJ Sokol Turnov E  4 0 2 2 0 32:40 6 
9. Sokol Víchová nad Jizerou B  4 1 0 3 0 21:51 6 
10. TJ Sokol Tatobity B  4 1 0 3 0 17:55 6 
11. Sokol STAR Turnov B  4 0 1 3 0 15:57 5 
12. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Semily  3 0 0 3 0 12:42 3 
 

 

Pokud si budete chtít Vy nebo Vaše děti zahrát stolní tenis, zavolejte na telefonní číslo: 

777 088 890 budete vítáni.       Michal Pěnička 

  

HOKEJ 

Rádi bychom Vás pozvali pro nás na druhý ročník Okresního přeboru Svijanské nápojky LHL 

2018/2019.  

Radost ze hry nás neopustila, proto i letos jsme se opět přihlásili a doufáme, že ani Vás 

neopustí chuť nám fandit a jet s námi do Lomnice n.P. 

Rozpis Okresní přebor Svijanské nápojky - LHL  - 2018/2019 - základní část 

ČTVRTEK  8.11.2018 20:15 14 HC ZEOS Lomnice -  HC Tatobity 
 

NEDĚLE 18.11.2018 20:30 17 HC Tatobity -  HC Jilemnice   

NEDĚLE 25.11.2018 15:30 26 HC Semily -  HC Tatobity   

NEDĚLE 2.12.2018 17:30 35 HC Tatobity -  Sokol Horní Branná   

ČTVRTEK 6.12.2018 20:15 37 HC Black Rooks Syřenov -  HC Tatobity   

 
 

Zápasy se hrají na hokejovém stadionu v Lomnici nad Popelkou. 
Kdo budete mít chuť a čas pojeďte s námi na hokej a podpořte tak nově vzniklý  

HC Tatobity!!! 
 
 
 
 
 

https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34873&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34512&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34799&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34514&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34832&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34800&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34647&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34659&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34802&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34513&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34803&rocnik=2018
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Životní jubilea oslaví 

10 let Kysela Ondřej   45 let Cimbál Tomáš 

20 let Gronská Eliška   50 let Tauchman Jiří 

20 let Kočová Denisa   50 let Gronski Robert 

20 let Kočová Světlana  50 let Dědečková Dita 

20 let Čapková Kristýna  55 let Konvalin Jan 

30 let Bušek Lukáš   65 let Binhaková Anna 

40 let Kamil Pinta   86 let Šťastná Eliška 

45 let Donátová Olga 

 

Gratulujeme!!!! 

Přehled akcí v listopadu 2018 

1.11. – 12.11. Sbírka pro Diakonii Broumov   obecní úřad 

4.11.  Sběr nebezpečného odpadu 

8.11.  hokej      ZS Lomnice n.P. 

9. – 11.11. Péřové hody     Restaurace u Studničků 

11.11.  stolní tenis     KD Tatobity 

16.11.  ochutnávka vína s Cimbálovkou  KD Tatobity 

17.11.  Hubertská zábava    KD Tatobity 

18.11.  hokej      ZS Lomnice n.P. 

25.11.  stolní tenis     KD Tatobity 

25.11.  hokej      ZS Lomnice n.P. 

 

 

 

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/

