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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
PROSINEC 2018           vydání č. 192         ročník 16. 

 

Informace z obce                                                                                                                     

 

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!!  

 

❖  
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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! 

   

❖  

Odvoz odpadu -  červenomodré označení – každý týden, t.j. 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 28.12. 

   žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. 7.12., 21.12. 

 

Sběrný dvůr  je pro Vás otevřený: 

   každé pondělí  11,00 – 11,30 hod.  

každý čtvrtek   14,30  - 15,00 hod. 

sobota     1.12. a 15.12.       od 10,00 do 10,30 hod.  

 

❖      

 

 

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V PROSINCI 

 

 

První tři měsíce utekly jako voda, uzavřeli jsme první čtvrtletí, a tak mi dovolte, abych vás ve 

zkratce seznámil s tím, co jsme všechno prožili a čím škola žije. 

 

V neděli 28. října 2018 proběhly po celé naší republice velkolepé oslavy. Ani my v Tatobitech 

jsme nezůstali stranou a k oslavám jsme se připojili slavnostním odpolednem s dvěma body 

programu – odhalením pamětní desky u naší Tisícileté lípy a zasazením Lípy svobody před 

Masarykovou základní školou. 

Dovolte mi však na tomto místě zastavit na chvíli čas, ohlédnout se a otevřít tatobitskou 

kroniku právě před sto lety: 
„Za školní sešit placeno 24K. za pero 10K. a všeho nedostatek a nechuť k prodeji. Šaty si koupiti při 

ceně 600K. lze jen lidem skutečně bohatým. V obchodech prodává se jen zelenina (mrkev hlavně a 

tuřín) a aprovizace na lístky, kde byly fronty nepopsatelné. Děti a ženy po straně sepjatýma rukama 

prosili o kousek ústřižku chlebového lístku. Mléko bylo luxusem, v mnohých rodinách málokdy 

dosažitelným. Všechen hovor všude, kde se lidé sešli, točil se o získání aprovizace. K tomu nedostatek 

uhlí a petroleje. Zde v Tatobitech přišlo některý zimní měsíc – v létě nebyl rozdělován – jen 17 dkg 

petroleje na rodinu. Ovšem, že za mnoho peněz bylo lze po straně vždy ještě všeho si koupiti, neboť 

lichváři (v té době se užívalo keťasi) měli zlaté časy. A je všeobecným úsudkem, že bez postranního 

obchodu by bylo málo lidí, zvláště ve městech, bylo přežilo. 

Rok 1918 byl velmi suchý. Sena a obilí se sklidilo málo, též brambor bylo o mnoho méně než loni. 

Válečná léta přiváděla tělesný, mravní i rozumový úpadek mládeže, jehož dosah a hloubku sotva 

dosud tušíme. Rok 1918 byl posledním rokem válečného utrpení, nastal den Svobody dne 28. října 

1918, ale z válečných let musil se náš národ ještě mnoho roku vzpamatovávati z ran hospodářských, 

finančních, sociálních a jiných mnoha, úkol to nadmíru velmi těžký. V říjnu tohoto roku vypukl v obci 

zhoubný požár a zničil domky: Douděry Josefa, Roštejnskýho Jana, Kořínkové Barbory a Hůlka 

Jana.“ 

 

Jak je z výše citovaného patrno, více než vznik republiky zajímala naše občany situace přímo 

doma. O samotném vzniku republiky je napsán pouze jeden řádek… Důležitější než vznik 
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nového státu pro ně byla každodenní starost o přežití. Kéž by se už podobná situace v 

dějinách nikdy neopakovala a my všichni jsme si mohli užívat krásy naší vesnice alespoň v té 

míře, jak je tomu dnes… 

Jak jistě všichni víte, naše Tisíciletá lípa se stala Stromem roku České republiky 2015 a 

následně v evropské soutěži obsadila krásné druhé místo, čímž se stala „vicestromem“ Evropy 

2016. A jak se blížilo dnešní výročí naší republiky, rozhodlo se vedení obce, že by se obě 

události mohly spojit v jednu. Na jaře letošního roku oslovilo studenty a absolventy turnovské 

Střední umělecko-průmyslové školy a dalo jim jasné zadání – potřebujeme zhotovit pamětní 

desku, která by oslavovala úspěch tatobitské Lípy a zároveň připomínala sté výročí založení 

Československé republiky. Sešlo se více než čtyřicet návrhů a všichni místní občané měli 

možnost hlasovat po dobu jednoho měsíce o to, který návrh by se jim nejvíce líbil a který je 

nejvíce oslovil. Vítězný návrh pak Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov pana Kincla 

zhotovila. Autorem je student Battay. Všichni nyní pevně věříme, že tato pamětní deska bude 

dlouho připomínat krásu naší Lípy, soudržnost všech občanů, která se projevila nejen v 

soutěži o Strom roku, ale také například v soutěži Vesnice roku, kterou Tatobity letos vyhrály, 

a bude němým svědkem dalších událostí, které nás ještě čekají. 

Po slavnostním odhalení pamětní desky se většina přítomných odebrala k naší škole, kde byla 

pod dohledem paní starostky slavnostně zasazena Lípa svobody. I já pevně věřím, že se stane 

připomenutím slavnostních dní pro další generace… 

 

Na svátek všech dušiček jsme se s Beruškami a jejich rodiči vydali na strašidelnou 

stopovanou plnou dušičkového napětí. Hned v začátku si Berušky musely obkreslit mapu, 

která je měla dovést až Dubínkovi a Dubáčkovi. Cestou ovšem nesměly vynechat ani jedno 

strašidelné zvířátko☺. Už proto, aby se dozvěděly spoustu nových zajímavostí. 

Prvního jsme všichni pak potkali ve stromě svítivého netopýra, a protože nespal a 

neodpočíval, jeho postoj byl hlavou nahoru a krásně jsme si s ním popovídali. Třeba i o tom, 

že když má v bříšku malého netopýrka a má málo jídla a je třeba zima, může malého 

netopýrka nechat v bříšku jak dlouho potřebuje a počkat na lepší podmínky. To jsme skoro 

nikdo nevěděl. V domečku krysy jsme se naučili třídit odpad, aby u nás právě ty krysy nebyly. 

U vodárny – kde se vzala, tu se vzala – z křoví vylétla moucha. A nebyla to obyčejná moucha, 

úplná masařka. Za úkol jsme ji měli zaplácnout plácačkou – a byla to dřina ☺. Nakonec jsme 

se dozvěděli, že taková moucha létá pouze 8 km v hodině. U kočiček jsme se mohli napít 

mléka z mističky, abychom zjistili, že to není žádná legrace, a už také víme, proč mají 

kočičky tak ostrý jazýček. Po zdolání obrovského kopce k Fíďovi na nás čekal vlk s vánoční 

výzdobou ☺. Mazaný vlk se schovával do poslední chvíle za jeho krásně ozdobený domeček, 

který jako perníky u baby Ježibaby lákal děti vlézt dovnitř. Když jsme zalezli, zavřel nás ☺ a 

málem nás sežral ☺. My jsme se nedali 😉, vlka jsme nepustili a tím jsme se zachránili. A 

jako poslední na nás čekal obrovský křižák, který nám zkřížil cestu na konci lesa. Nebyl to jen 

tak obyčejný pavouček, žádná Johana z dlouhýma nohama, ale pavouk z ciziny, který se 

nebojí vzít si k obědu třeba hada, ptáka nebo i krysu😉. Na konci cesty už nás vyhlíželi 

Dubínek s Dubáčkem, kteří si pro nás připravili milé dárečky, které jsme si museli sami 

najít😉. Vše se opravdu moc pěkně vydařilo a tím bych nejen za všechny Berušky chtěla moc 

poděkovat všem, kteří nám moc pomohli ☺. 

DĚKUJEME zvířátkům za krásné představení, děkujeme maminkám, které napekly závěrečné 

pohoštění, děkujeme pomocníkům, kteří nám pomohli stopovanou připravit, děkujeme dobré 

duši za dárečky a děkujeme všem, kteří přispěli do pokladničky, aby takovéto hrátky mohly 

pokračovat i nadále☺. Už v pátek se na vás těšíme spolu se svatým Martinem… 

Vendula Zunová 

 

Na svatého Martina bývá bílá peřina. S těmi to slovy jsme se s Beruškami a jejich rodiči v 

pátek odpoledne vydali lampionovým průvodem. Přestože nás cestou neprovázela ani jedna 
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sněhová vločka, přichystal si pro nás Martin stříbrné podkovy, které nás dovedly až do 

nedalekého lomu Slavka. 

Zde jsme všichni netrpělivě čekali na svatého Martina, zda-li opravdu přijede a prozradí nám, 

kolik bílých sněhových vloček si pro letošní zimu připravil. Čekání nám zkrátil děda Fausto, 

který pro nás připravil výborné pečené kaštany přímo na ohni. Zanedlouho byl opravdu slyšet 

zvuk stříbrných podkoviček a zakrátko na to i vidět červený plášť svatého Martina. Bohužel 

nám Martin moc sněhu neslíbil, prý s letošními sněhovými zásobami to není žádná sláva 😔, 

ale bude se moc snažit, abychom se alespoň jednou za zimu mohli pořádně zkoulovat 😉. 

Potom jsme se už s Martinem rozloučili a popřáli mu šťastnou cestu ☺. 

Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří nám pomohli lampionový průvod za svatým 

Martinem uspořádat a také těm, kteří přišli svatého Martina pozdravit… děkuji ☺… 

Vendula Zunová 

 

V pátek 16. listopadu k nám do školy přijelo sférické kino. Vystřídali se v něm Berušky i 

školáci a všem se představení velmi líbilo. V pondělí 26. listopadu byly Berušky 

v turnovském divadle na představení Malostranská zimní pohádka a po návratu do školy si to 

moc pochvalovaly. 

V úterý 20. listopadu proběhlo ve škole vánoční focení Berušek a školáků. Stala se již z toho 

pěkná tradice a díky Fotoateliéru Staněk budou mít děti krásný dárek pro rodiče a prarodiče.  

Ve čtvrtek 22. listopadu se konalo rodičovské sdružení, kde jsme zhodnotili první čtvrtletí a 

naplánovali akce na druhé. Ještě ten den dopoledne si pro nás Policie ČR připravila program 

Bezpečnost kolem nás. Nejprve byli policisté u Berušek a po krátké pauze se přesunuli ke 

školákům. Akce to byla velmi podařená a chtěl bych touto cestou poděkovat Policii ČR 

Lomnice nad Popelkou za součinnost a vzájemnou spolupráci☺. 

Od středy 28. listopadu opět jezdíme bruslit do Lomnice nad Popelkou. Letos ještě pojedeme 

12. prosince a pak až v novém roce. Jelikož musíme objednávat autobus, protože linkovým se 

do Lomnice nedostaneme, budeme s sebou vždy brát i pár Berušek☺. 

 

A co nás čeká v prosinci?  

 

AKCE V PROSINCI 

 

ne 2. 12. – Rozsvěcení vánočního stromu – OÚ Tatobity 

pá 7. 12. – ŠKOLKA – divadlo Turnov – Pekelná pohádka 

st 12. 12. – bruslení v Lomnici nad Popelkou 

út 18. 12. – ŠKOLA a ŠKOLKA – Vánoční besídka (nejen) pro rodiče 

st 19. 12. – Vánoční dílna v OMČR 

pá 21. 12. – ŠKOLKA – Vánoční diskotéka na Žlábku 

22. 12. – 2. 1. 2019 – Vánoční prázdniny 

 

leden 2019 

3. a 4. 1. – ředitelské volno 

po 7. 1. – zahájení výuky po vánočních prázdninách 

 

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 

 

http://www.skola.tatobity.cz/
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Kultura, zábava

Spolek  divadelních  ochotníků  MÁJ 1867  v  Tatobitech   

 

P O Z V Á N K A 

 
v rámci oslav 150. výročí založení Spolku divadelních ochotníků v Tatobitech vás srdečně 

zveme na slavnostní odpoledne a večer, který se uskuteční dne  

 

8.prosince 2018 – sobota na sále Kulturního domu v Tatobitech. 

 
Program : 

1) 14,00 zahájení výstavy starých divadelních plakátů  

2) 18,00 ukázky divadelních her 

3) 20,00divadelní okénko a diskuze 

 

Na Vaši účast se těší divadelníci (ochotníci) z  Tatobit 

 

❖  

 

SPOLEK  DIVADELNÍCH  OCHOTNÍKŮ  MÁJ 1867  V  TATOBITECH   

vás zve na divadelní představení hry Josefa Boučka 

 

N O C    P A S T Ý Ř Ů, 
 

která se koná v sobotu dne 15.12.2018 v 19,00hod. 
 

Osoby :  

Jakub Jan Ryba, kantor a muzikant    Jiří Bíma 

Anna Rybová, jeho žena    Lenka Malá 

Zachar, rožmitálský farář    Luděk Štěpnička 

Česaný, kaplan      Radan Mlejnek 

Tichý, správce panství     Václav Drozen 

Tichá, jeho žena     Růženka Nejedlová 

Pavla, jejich dcera     Zuzana Havrdová 

Ježek, starosta      Mirek Trávníček 

Pokorný, radní      Láďa Nyklíček 

Ulovcová, měšťanka     Marie Opočenská 

Výtvarná spolupráce     Pavla Trávníčková 

Osvětlení a technika     Jiří Linka, Standa Vaněk 

Kostýmy      Naďa Havrdová 

Inspice       Pravoš Valný 

Nápověda      Radka Košková, Pravoslav Valný 

Hudba       Petra Nezdarová 

Úprava a režie      Luděk Štěpnička 

 

❖  
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Český zahrádkářský svaz ZO Tatobity 

Výbor základní organizace ČZS v Tatobitech děkuje všem svým členům a příznivcům 

zahrádkářů, vystavovatelům a dárcům za pomoc při realizaci 12. výstavy, která se konala 

koncem září 2018. Výstava podle vyjádření návštěvníků se velmi líbila. 

Těšíme se na další spolupráci v roce 2019. 

V novém roce 2019 vám všem přejeme hodně zdraví a osobní pohodu. 

                                                  Výbor ZO ČZS Tatobity 

❖  

Občanský spolek Dědina 
vám, naši čtenáři Informáčku, přináší poslední úryvek z knihy Bejvávalo. Jestli vás čtení toho, 

jak se žilo před cca 150-ti lety zaujalo, knihu si můžete kdykoliv koupit. Občany Tatobit s 

knihou spojuje akademický malíř Jan Dědina, který knihu ilustroval. 

Za O.S.Dědina vám všem přejeme šťastné a veselé vánoce, které budete trávit se svými 

nejbližšími a pohodový, vyrovnaný vstup do nového roku 2019. 

 

V době roboty, nebylo ještě vánočních stromečků. Stavěl se jen betlém. U našich sloužil 

tenkrát mladý chasník. Ten vystřihával betlém z obrázků, které se už tenkrát prodávaly, stříhal 

je po kousku celý advent, lípal je na lepenku, připevnil na ně vzadu nožky, aby mezi mechem 

hezky stály. Do Štědrého dne byl hotov. 

S večeří štědrovečerní začalo se hned, jak se na nebi ukázala první hvězdička. 

A to už taky obcházel po vsi obecní slouha. Jeho celoročním úkolem bylo, aby zrána vyháněl 

na pastvu ovce a kozy. V noci hlídal a pronikavými zvuky své píšťaly oznamoval, kolik je 

hodin. To se ví, že býval někdy touto noční a pak celodenní službou zmožen tak, že na pastvě 

před večerem často usnul. 

Na Štědrý den tedy počal pastýř se svými dětmi obcházet stavení. Začal hned za soumraku a 

my ho slyšeli při štědrovečerní večeři, jak se k našemu stavení blíží. Starej hrál na trumpetu a 

děti zpívaly: „Poslouchejte , křesťané, co se stalo v Betlémě“. A to už jsme seděli za stolem u 

večeře. Rybu nám dětem nedávali, aby se nic nepřihodilo, jen rybí polívku, pak vánočku, 

malé buchtičky , polité máslem, a koláče. Na stůl postavila maminka silnou voskovou svíci a 

děti nastavěly kolem talíře do půlkruhu barevné svíčky, které nám dávaly při nákupu v 

obchodech nádavkem. Nakonec přišlo na stůl kafíčko, tenkrát ještě vzácné. 

Vánočních stromečků tenkrát ještě nebylo. První – docela malý stromek přinesla roku 1864 na 

stůl naše tetička Baruška. Byla v Liberci na návštěvě a viděla, jak tam na Štědrý den vsazovali 

stromečky do kořenáčů. Když se na něm rozsvítily svíčky a navěsily naň drobné dárky, tak to 

se celá ves přišla dívat k naším oknům nebo do seknice. A pak asi za tři léta byl stromeček v 

každém stavení, ale dělal se stromek větší, aby se naň více vešlo. 

Po večeři se hospodáři scházeli, než bude půlnoční, na kus řeči v hospodě. A my mladí chodili 

jsme za pohody po návsi, nebo na táč. Holky třásly plotem a čekaly, s které strany se ozve psí 

štěkot. Přitom říkaly: „Pověz ty mě pes, kde můj milý dnes.“ Nebo zas doma házely přes 

hlavu pantoflema. Když špička směřovala ke dveřím, tak se dcerka do roka vdá – půjde z 

domu. My malí zas vyhlíželi, jestli neuvidíme ty tři zlaté labutě. Přes den prý se skrývají na 

panském rybníku a na Štědrej večír krouží každá okolo jedné věže sejcínského kostela. 

Ovšem tyhle zlaté labutě vidí jen ty hodné děti, co se na Štědrej den postí. Ale kde pak my 

bysme to vydrželi!!! 

        Z.D. 
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Sport 

STOLNÍ TENIS 

V listopadu 2018 jsme odehráli 

11. 11. 2018 TJ Sokol Tatobity A  Sokol Benešov u Semil 16:2 

11. 11. 2018 TJ Sokol Tatobity A  Obec Jesenný B 12:6 

18. 11. 2018 Sokol STAR Turnov B  TJ Sokol Tatobity B  18:0 

18. 11. 2018 TJ Sokol Turnov E TJ Sokol Tatobity B  18:0 

18. 11. 2018 TJ Sokol Turnov E TJ Sokol Tatobity B  18:0 

21. 11. 2018  TJ Sokol Tatobity B  Sokol STAR Turnov A  0:18 

 

Průběžné výsledky 

Okresní přebor 2. třídy 
Tabulka: 
 družstvo PU V R P K skóre body 
1. TJ Sokol Tatobity A  7 6 0 1 0 100:26 19 
2. Sokol STAR Turnov A  7 6 0 1 0 94:32 19 
3. TJ Sokol Vesec B  6 6 0 0 0 87:21 18 
4. TJ Sokol Košťálov B  6 5 0 1 0 70:38 16 
5. Obec Jesenný A  6 4 0 2 0 67:41 14 
6. Obec Jesenný B  6 2 1 3 0 61:47 11 
7. TJ Sokol Turnov E  6 1 2 3 0 52:56 10 
8. Sokol Benešov u Semil  6 1 2 3 0 43:65 10 
9. Sokol Víchová nad Jizerou B  6 2 0 4 0 37:71 10 
10. TJ Sokol Tatobity B  8 1 0 7 0 17:127 10 
11. Sokol STAR Turnov B  6 1 1 4 0 37:71 9 
12. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Semily  6 0 0 6 0 19:89 6 
 

 

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 2018 

Stolní tenis Tatobity pořádá již 7. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise. 

Termín: sobota 29. 12. 2018 od 12.00 hod. 

Místo: sál KD v Tatobitech 

Kategorie: 

- děti do 10 let a děti do 15let 

- ženy 

- muži  

- smíšené čtyřhry  

Startovné: dospělí 100 Kč. Děti zdarma.  

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/utkani.php?utkani=344203
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/utkani.php?utkani=344207
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34513&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34802&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=344210
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34647&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34802&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=344213
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34647&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34802&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=344213
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/utkani.php?utkani=344218
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=34873&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34514&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34799&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=34832&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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Turnaj je určen všem občanům Tatobit, samozřejmě včetně chalupářů a všech rodinných 

příslušníků! Zváni jsou i všichni členové TTL s partnerkami. Vánoční cukroví, popř. něco „ k 

zakousnutí “ vítáno !!! Občerstvení zajištěno. Povinností každého hráče je čistá sálová obuv. 

Konec turnaje cca 21.30 h. Zájemci přihlaste se prosím na tel. číslo: 777 088 890 nebo na e-

mail: michal.penicka@cmss-oz.cz   

Těšíme se na Vás za realizační tým turnaje Michal Pěnička 

❖  

HOKEJ 

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

HC Tatobity!!! 

02.12. HC Tatobity Horní Branná 17:30 

06.12. HC Syřenov HC Tatobity 20:15 

16.12. Gasservis Liberec HC Tatobity 17:15 

 
Více se dozvíte:   http://tatobity.cz/spolky/hc-tatobity/ 
 

Životní jubilea oslaví 

15 let Adamíra Jiří    35 let Láska Martin 

18 let Jiránek Jakub    60 let Hejduk Stanislav 

20 let Eliášová Klára   60 let Punčochářová Libuše 

25 let Bíba Ladislav    75 let Novák Josef 

30 let Peš Jan    84 let Janusová Milada 
          Gratulujeme!!!! 

 

Přehled akcí v prosinci 2018 

2.12. Rozsvícení vánočního stromu 

5.12. Vánoční posezení pro seniory 

8.12. Výstava k 150. výročí Spolku divadelních ochotníků MÁJ 1867 Tatobity  KD Tatobity 

15.12. Noc pastýřů         KD Tatobity 

29.12.  vánoční turnaj ve stolním tenise      KD Tatobity 
 

 

 

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/

