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TATOBITSKÝ   INFORMA Č EK           
BŘEZEN  2019             vydání č. 195       ročník 17. 

 

Informace z obce 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

TATOBITY 
 

Dne 18. března od 18 hodin se koná v salonku Restaurace u Studničků v Tatobitech 

 

Program : Zahájení 

  Jednací řád zastupitelstva obce 

  Plán obnovy venkova – plán na volební období 

  Smlouva o smlouvě budoucí – komunikace Žlábek - Žernov 

  Rozpočtové opatření 

Různé 

Diskuse 

Usnesení 

Závěr 

 

  

Odvoz odpadu -  popelnic v březnu 2019:  

 

1.3., 15.3. 29.3. - svoz 1x za 14 dní 

1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3.– svoz 1x za 7dní 

   

 

 

Od měsíce března bude opět otevřeno  „SBĚRNÉ  MÍSTO“ vedle Restaurace Hasičárna 

Tatobity. Do tohoto Sběrného místa budou moci občané obce a občané, kteří vlastní 

nemovitost v katastru Tatobity a Žlábek, bezplatně odvážet níže uvedený odpad. 

Jsou zde umístěny kontejnery:  

na BIOODPAD – do tohoto kontejneru můžete předat (jestliže Vám nestačí kompostéry) : 

spadané listí, trávu, pokrácené větve, piliny, zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny  

 

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER – do tohoto kontejneru můžete předat domácí 

velkoobjemový odpad, který se Vám nevejde do popelnice a co nebylo možné předat na 

humanitární sbírku, nikoliv nebezpečný odpad, který je 2x ročně od Vás vybírán v rámci 

Svozu nebezpečných složek komunálního odpadu   

 

V měsíci březnu bude otevřeno: 

 pondělí  11,00 – 11,30hod.  

 čtvrtek  14,30  - 15,00hod. 

každý sudý týden  -  sobota 9.3. a 23.3.2019 

              od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní  sudý týden- sobota)  
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Dále upozorňujeme a připomínáme,  

 

 - že POPELNICE NA HŘBITOVĚ jsou na hřbitovní odpad, tj. květiny z hrobů, svíčky     

   NIKOLIV na ostatní komunální odpad 

 

 - do ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ vhazujte pouze plastový odpad tj. PET lahve, kelímky od  

   jogurtů, pomazánek, rozbité kbelíky či jiný plast,  Tetra pack, nikoliv polystyren 

 

 - do ZELENÝCH KONTEJNERŮ vhazujte pouze sklo, nikoliv plastové lahve  

 

 - PAPÍR se vybírá ve škole, stačí přinést balíček papíru (úměrně těžký ) ke škole či na   

    chodbu školy  

 

-  ŽELEZNÝ  ŠROT – možno odvést do sběrny Železného šrotu pana Říhy v Tatobitech – u     

   kravína 

 

  

 

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 předchozích letech! 

 

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní 

úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 

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. 2019. 

 
  

 

PORADENSKÁ  POMOC  FINANČNÍHO  ÚŘADU  TURNOV 

 
Na základě dohody budou správci daně Finančního úřadu v Turnově provádět na Obecním 

úřadě Tatobity v pondělí  18. března od 15 do 17 hodin 

-  Výběr daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

 - Výběr daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob 

 - Konzultační činnost při vyplnění daňových přiznání 

 - Kontrolu příloh daňových přiznání 

Využijte tuto možnost, ušetříte si čas a nepříjemnosti s vyplňováním daňového přiznání! 

Zároveň správci daně přivezou tiskopisy výše uvedených daňových přiznání, pomohou 

občanům s jejich vyplněním  a zodpoví případné dotazy. Toto platí i pro neziskový sektor 

(spolky). 

Dále informujeme o rozšířených úředních hodinách  na všech územních pracovištích 

Finančního úřadu pro Liberecký kraj  ve dnech 25.3. – 29.3.2019  od 8:00 do 17:00  a dne 

1.4.2019 od 8:00 do 18:00 
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„ FENOMÉN    D A K A R“  PŘIJEDE  DO TATOBIT 
 

beseda o Dakaru v pátek 22.3.  v 18,00 hod.. na sále Kulturního domu v Tatobitech 

 

Beseda s promítáním z této ikonické Rally uvede motoristický novinář  

 

STANDA BERKOVEC (účastník několika ročníků). 

 

Jeho hlavním hostem je jedna z legend této soutěže motocyklový závodník 

 

J A N   V E S E L Ý, 

 

který byl na startu 9x a 7x dojel do cíle. A to i se zlomeninami!!!! 

Jednou absolvoval soutěž jako mechanik! 

 
Vstupné dobrovolné ! 

 

  

 

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY 

ELEKTŘINY 

 
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky 

elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Tatobity, které se bude konat: 

Dne  Od  Do  

15.03.2019  7:00  15:00  

 

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na 

odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným 

termínem. 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě 

obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. 

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací 

spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. 

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.  

 

S pozdravem.   ČEZ Distribuce, a. s.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
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Informace z Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity  
 

 

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE 

V BŘEZNU 

Únor byl letos ve znamení sportu a karnevalu. 

V úterý 5. února jsme ve škole opět přivítali vzácnou návštěvu. V rámci projektu Děti 

dětem – Bali – Česká republika nás navštívila autorka projektu paní Kateřina Poršová a její 

kamarádka, realizátorka projektu paní Šárka Hloušková, která na Bali žije po většinu roku (od 

konce února do listopadu). Na Bali pracuje jako průvodkyně a učitelka. 

Děti seznámila s podnebím (průměrně je zde teplota 30°, od prosince do února je zde 

období dešťů), s živočichy (obrovští brouci, pavouci – nejsou jedovatí , netopýři, opice), s 

různými druhy ovoce a jídlem. Základem jídelníčku je rýže. Dětem také přiblížila život dětí a 

jejich docházku do školy. Do školy chodí od pondělí do soboty a jen od osmi do jedenácti 

hodin, mají jen indonéštinu, matematiku a náboženství. Pak rybaří, loví ptáky a netopýry. I to 

je jejich obživou. 

Paní Hloušková nám také vylíčila stavbu nové školní budovy. Pozemek získala 

zadarmo, peníze od dárců a stavba mohla začít. Tedy, až když byla posvěcena „svatým 

mužem“. Stavba musela být třikrát přerušena – nejprve začala soptit sopka Agung, pak přišlo 

tsunami a nakonec zemětřesení.  Ale i tak stavba stála za 69 dní a mohlo se učit. 

Povídání i obrázky byly velice zajímavé. Na závěr jsme dostali od dětí z Bali obrázky 

a i my jim na oplátku posíláme výkresy, a to se zimní tematikou, neboť děti na Bali sníh a 

zimu neznají . (Milena Kašová) 

Během února jsme byli bruslit v Lomnici nad Popelkou. Jsem moc rád, že se ke 

školákům opět připojily i Berušky. Je vidět, že na věku nezáleží, a všichni jsme si společně 

užili ledové veselí Kromě bruslení jsme se letos vydali i lyžovat. Letos jsme poprvé zavítali 

do Ski areálu Kozákov, kde pro nás byla připravena lyžařská školička. Pro školáky na tři dny, 

pro Berušky na celý týden. Bylo to moc pěkné a všichni úspěšně zvládli základy lyžování, 

takže pokud bude příští rok sníh, vyrazíme tam všichni na týdenní lyžařský kurz 

Únor je také období karnevalů a ke karnevalu patří pořádný klaun. My máme to štěstí, 

že tu máme šikovnou paní učitelku a že i u nás se jeden takový krásný klaun v suterénu 

zastavil.  

A přišel 20. únor a s ním i karnevalové veselí našich školáků. Všechny děti se 

proměnily v různé pohádkové bytosti. Po představení masek byl pro ně připraven zábavný 

program, ve kterém se vystřídaly soutěže a taneční disko. Poté děti plnily úkoly na 

stanovištích, které pro ně přichystali „páťáci“. Každý byl za svůj výkon odměněn sladkostí. A 

aby toho ještě nebylo dost, byly děti rozděleny v tělocvičně do 3 družstev. Soutěžilo se 
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s plastovými kelímky, nafouknutými balónky a pingpongovými míčky.Na závěr následovala 

tombola, kde si každý vylosoval nějakou sladkost. (Dita Jarošová) 

Pro Berušky je karnevalový rej plánovaný na pátek 1. března… 

V únoru navštívily Berušky turnovské divadlo a školáci zavítali do OMČR, kde pro 

ně byla připravena dílna na téma Technologie tváření pravěkých keramických nádob a jejich 

výzdoba. 

A jelikož se mílovými kroky blíží zápisy do základní (26. dubna) i mateřské školy (15. 

května), opět uspořádáme Den otevřených dveří. A jak to bude probíhat? Ve čtvrtek 18. 

dubna od 9:00 do 11:30 si budete moci prohlédnout naši školku, seznámit se s jejím chodem a 

dostanete detailnější informace o zápisu. Ve škole DOD proběhne ve čtvrtek 28. března, 

zájemci o průběh výuky se budou moci podívat do hodiny (aby nedošlo k narušení výuky, 

přijďte buď v 8:00 nebo v 8:55 k ředitelně) buď ke mně, k paní učitelce Kašové, nebo k paní 

učitelce Jarošové, uvidí, jak s dětmi pracujeme a jaké metody používáme, a poté jim ukážu 

celou školu a seznámím je s aktivitami, které pro děti připravujeme. Doufám, že se z toho 

stane pěkná tradice a všichni uvidíte, jak a čím naše pěkná škola žije 

A co nás čeká v březnu?  

 

pá 1. 3. – ŠKOLKA – karneval v MŠ 

4. – 10. 3. – jarní prázdniny 

út 12. 3. – ŠKOLKA – Mateřinka 2019 (Bleší olympiáda) 

čt 28. 3. – Den otevřených dveří 

pá 29. 3. – ŠKOLKA – divadlo Turnov – Pohádky z pařezové chaloupky 

 

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

Skautské středisko „LÍPA” Tatobity Vás srdečně zve na 

SKAUTSKÝ COUNTRY BÁL 

V sobotu  16. 3. 2019 od 20 hod. 

Na sále KULTURNÍHO DOMU v Tatobitech 

K tanci a poslechu zahraje kapela RACHOTBANDA. 

Čeká na Vás tombola, zábavné soutěže o zajímavé  ceny a půlnoční překvapení. 

Těšíme se na Vás 

http://www.skola.tatobity.cz/
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Restaurace U Studničků 

Vás zve na tradiční zvěřinové hody, které se konají 

ve dnech 22. (pátek), 23. (sobota) března 2019. 

Co pro Vás šéfkuchař chystá?  Kančí a dančí speciality! 

Na Vaší návštěvu se těší personál restaurace 

 

 

  

 

Občanský spolek Dědina 

 
zve všechny své členy na již 17. výroční schůzi, která se uskuteční 16.3.2019 ve 14 hodin v 

salonku restaurace „U Studničků“ v Tatobitech. Příspěvky a názory členů, ale i hostů vítány. 

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši účast. 

 

 

Výstava 100 let československé koruny 
 

O S Dědina pro vás pořádá 24.3.2019 výlet do Prahy. Odjezd autobusem je v 8.30 hod z 

parkoviště za OÚ v Tatobitech. V autobuse bude možnost zakoupení občerstvení. Neděle je 

zvolena proto, že v tento den bývá Praha volnější, na výstavě nebudou fronty a naši 

spoluobčané mají volno.... 

Na výstavě, která se koná v Císařské konírně Pražského hradu, představuje Česká národní 

banka předměty v takovém rozsahu, ve kterém ještě nebyly nikdy prezentovány. Uvidíte zlaté 

slitky, medaile, originální návrhy bankovek, veškeré vydané mince a bankovky... Těšit se 

můžete na druhou největší zlatou minci na světě. Je to cca 130 kg ryzího zlata o průměru cca 

půl metru... Jedná se o naši historicky nejvyšší nominální hodnotu 100 miliónů korun. Pro 

případné zájemce uvádím již teď, že mince není na prodej a po ukončení výstavy bude 

uložena v bankovním trezoru a zůstává v majetku ČNB. 

Odjezd z Prahy je předběžně stanoven na 16.30 hod. Bude tedy ještě dost času na procházku 

starou Prahou, případně první jarní posezení při sklence něčeho dobrého... 

Cena jízdenky tam i zpět je 200,- Kč. 

Závazné přihlášky přijímá do 19.3. naše pokladní, paní Olina Mazánková, na tel. 739258577. 

Oznámení o výletě bude 4.3. vyvěšeno i v okolních obcích. Věřím, že si společný výlet 

užijeme.                                                                                        

 

 

ZD 
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MotoBanda Tatobity 

 
Pořádá pro všechny příznivce motorizmu zajímavou besedu, spojenou s promítáním, 

nazvanou: 

 

                Závody motocyklů a jejich zákulisí 
 

Závodník historických motocyklů, pan ing. Václav Vorel nám bude vyprávět, co vše kolem 

závodění zažil a co se také může stát.... Těšíme se na vás  

 

v sobotu 30.3.2019 od 18 hod. v salonku restaurace „U Studničků“ v Tatobitech. 

 

Vstupné dobrovolné. 

Po ukončení besedy volná zábava a pro členy MotoBandy ještě pracovní část, kde doladíme 

úkoly z poslední schůzky. 

                                                                                                  ZD 

 

  

 

Český zahrádkářský svaz – Základní organizace Tatobity 
 

oznamuje, že má dva pozemky k pronajmutí. Jedná se o lokalitu Tatobity Pod kostelem. 

Podmínkou je členství v Českém zahrádkářském svazu. Podrobné informace sdělí pan Ing. 

Valný, předseda základní organizace. 

 / č.t. 602 453 903 / 

        

Sport 
 

Informace z HC TATOBITY 

 

Poslední utkání nadstavbové části LHL 2019 sehrajeme  ve čtvrtek 7.března od 19.15 h 

proti nově posílenému týmu HC Železný Brod. 

V případě, že bychom se umístili do 2.místa v konečné tabulce nadstavbové části, sehráli 

bychom ještě minimálně předkolo play-off o postup do semifinále celé LHL . 

 

Možnými soupeři jsou buď  3. tým vyšší soutěže  HC Gasservis Liberec nebo  4. tým vyšší 

soutěže  HC Jilemnice. Před posledními 2 utkáními nadstavby ( 28.2. se odehrálo 

předposlední utkání v době psaní tohoto příspěvku s výsledkem neznámým )   je tabulka 

velmi vyrovnaná, prozatím jsme  na 1.místě, ale s minimálním náskokem na Horní Brannou a 

Železný Brod! 

 

Termíny pro případné předkolo play off jsou stanoveny na úterý 12. března,  odvetné 

utkání  by se odehrálo v neděli 17.března. Obě utkání předkola play-off se hrají na 3 x 20 min. 

V případě rovnosti bodů po těchto 2 zápasech se prodlužuje o 5 min. Hrají 3 hráči na každé 

straně. Dále rozhodují samostatné nájezdy. 
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Aktuální hokejové informace najdete na stránkách obce  Tatobity v sekci ,, Spolky,, Zde  je 

pod HC TATOBITY odkaz na každodenně aktualizované stránky LHL na ZS v Lomnici 

n.Pop. 

 

Pokud skončíme po nadstavbové části  na  3. místě  tabulky za celky HC Železný Brod a 

Sokola Horní Branná, letošní sezona pro nás utkáním 7.března 2019 končí. 

 

Už teď ale můžeme říci, že druhý ročník fungování našeho hokeje v Tatobitech  byl pro 

nás úspěšný ! 

 

S konečným umístění a dalšími informacemi z týmu HC Tatobity Vás seznámíme v příštím 

vydání Informáčku. 

 

Za HC Tatobity z.s. 

Jiří Malý - prezident  HC 

 

Přijeďte nás povzbudit do Lomnice nad Popelkou!! 

 

Životní jubilea oslaví 
 

15 let Miffek Elijáš    65 let Brož Alois 

25 let Brunclíková Štěpánka  70 let Kupec Ladislav 

35 let Cimbál Petr    82 let Hejduková Věra 

40 let Čapek Radek    87 let Cimbálová Miluška  

45 let Hušek Jiří    89 let Cimbál Jaroslav 

55 let Tomešová Zdeňka 

   

       Gratulujeme !!!! 

 

Přehled akcí v únoru  2019 
 

7.3.  Hokej     ZS Lomnice nad Popelkou 

16.3.  Skautský Country bál   Sál KD Tatobity 

18.3.  Veřejné zasedání zastupitelstva Salonek Restaurace u Studničků 

22.3.  Beseda DAKAR   Sál KD Tatobity 

22. – 23.3. zvěřinové hody   Restaurace u Studničků 

24.3.  Výlet do Prahy – Výstava 100 let československé koruny    

30.3.  Beseda – závody motocyklů  Salonek Restaurace u Studničků 

 

 
 

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/

