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Informace z obce

Vítáme jaro s harmonikou
Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat na akci

„VÍTÁME JARO S HARMONIKOU“,
která se bude konat dne 12. 4. 2019 od 17,00 hodin v salonku Restaurace

u Studničků.
Těšíme se na společné posezení.

Dne 19. dubna 2019 od 17,00hod. proběhne slavnostní otevření

„Zázemí u víceúčelového hřiště“
Toto zázemí bylo vybudováno za pomocí dotace, kterou jsme získali za Modrou stuhu
v soutěži Vesnice roku z Ministerstva pro místní rozvoj a z rozpočtu obce Tatobity.
Na slavnostní otevření jste všichni zváni! Budete se moci podívat do technického zázemí,
šaten a sociálních zařízení, které zde byly vybudovány.
Občerstvení zajištěno!
Možná bude i překvapení 



Jízda historickou tramvají
Vážení občané Tatobit a Žlábku, zveme Vás na

„Spanilou jízdu historickou tramvají po Liberci“.
konanou dne 24. dubna 2019. S výkladem o historii městské dopravy.
Občerstvení zajištěno. Odjezd linkovým autobusem 24. 4. v 08,00 hodin z Tatobit do
Turnova, vlakové nádraží, pokračování vlakem do Liberce. Následně na Dopravní
podnik města Liberce.
Možnost návštěvy Botanické zahrady v Liberci.
Žádáme zájemce o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tatobity do 12. 4. 2019
Ladislav Dudek - Zastupitel obce
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Obec Tatobity pro Vás připravila projekt
Senioři komunikují
Cílem projektu Senioři komunikují je umožnit seniorům, kteří dosud neměli tu příležitost
seznámit se a naučit se alespoň v základních funkcích ovládat a používat tlačítkový telefon,
dotykový telefon, tablet. Účastníci kurzu se seznámí s používáním internetu, e-mailu a psaním
textu. Rovněž získají základní znalosti o bankovních službách.
Hlavním partnerem Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových je
'

Termíny akce 30. 4. 2019, 1. 5. 2019 a 2. 5. 2019, úterý, středa a čtvrtek
Obecní úřad Tatobity – zasedací místnost
Intenzivní kurz, který proběhne v zasedací místnosti OÚ Tatobity je pro zájemce, kteří si
donesou svá zařízení: dotykový telefon nebo tablet nebo obojí, prosím ne notebook. V
případě, že nemáte tablet a chcete se seznámit s činností, můžete si tablet zapůjčit. Intenzivní
kurz je pro 10 lidí max. 12. S účastníky se budeme potkávat tyto tři dny vždy od 13.00 hod do
17.00 hod.
Individuální poradenství proběhne v tyto dny od 8.00 hod do 12.00 hod, zájemce si může
donést svůj tlačítkový telefon, dotykový telefon, tablet, notebook a zeptat se co ho trápí.
Cílem kurzu je pomoci účastníkům nastavit jejich zařízení a ukázat jim co vše s ním mohou
tvořit, jak zálohovat kontakty, fotky, na co si dát pozor. Je to takové přátelské posezení :o).

Odvoz odpadu - popelnic v DUBNU 2019:
12. 4., 26. 4. - svoz 1x za 14 dní
5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4. svoz 1x za 7dní

V dubnu je 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
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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 dubnu bude otevřeno:
pondělí
11,00 – 11,30hod.
čtvrtek
14,30 - 15,00hod.
každý sudý týden - sobota 6. 4. a 20. 4.
od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní sudý týden- sobota)
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


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
15.04.2019

Od
7:30

Do
18:00

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.
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Pozor na nebezpečí při pálení odpadu
Brzké jaro přináší zvýšené riziko vzniku požáru
Jaro již klepe na dveře a jako obvykle - i když zhruba o měsíc dříve než v loňském roce roste počet požárů, které souvisejí s tradičně jarními aktivitami. Teplé počasí lidi láká
k pálení biologického odpadu na zahradách (zbytky staré trávy, listí, větve) či klestí v lese,
bohužel se objevují také případy zakázaného a velmi nebezpečného vypalování suchých
porostů.
Hasiče tak v posledních dnech zaměstnává zvýšený počet požárů. Nedbalost pálení odpadů
již dokonce minulý týden způsobila první rozsáhlý požár lesa, který byl způsoben nedbalostí
při spalování dřevního odpadu a klestí.
Kvůli neopatrnosti v rámci jarních prací dochází každé jaro ke vzniku požárů trávy,
odpadů, keřů či lesního porostu. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují
lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít
neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout
kontrole - např. při silném větru - a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na
majetku, ale také závažné ekologické následky-např. v podobě ztráty části lesa či úhynu
živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Na to by si měli dát pozor
zejména starší spoluobčané.
Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě
porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč,
právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být udělena sankce až do výše
500 000 Kč.
Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, jako např. spalování listí nebo
shrabané trávy na zahrádce, či pálení klestí v lese. Zákon tyto činnosti sice výslovně
nezakazuje, ale spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je nutné
Informáček duben 2019

Stránka 4

předem ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru kraje a
dbát přitom pokynů příslušníka sboru. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu
odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření.
O tom, jak je důležité pálení hasičům předem oznamovat, svědčí fakt, že jednotky požární
ochrany jen v loňském roce vyjely ve více než 750 případech k údajnému požáru, načež
se ukázalo, že šlo o nenahlášené pálení.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající
fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit
odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se
spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.
Dle zákona může HZS kraje nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či
spalování zcela zakázat. Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které
mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství - a někdy je i zakazují.
V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu dodržujte tato
pravidla:
Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje,
















velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby
shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti od objektů a souvislých lesních
porostů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na
strništi apod.
místo pro pálení ohraničte kameny, případně izolujte pruhem širokým nejméně 1 m,
kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté,
co ohniště důkladně uhasíte,
při spalování odpadu mějte vždy po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky,
osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která
je spalováním pověřena.
příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
při nepříznivém počasí (silný vítr, sucho) oheň raději vůbec nerozdělávejte, při
zhoršení počasí - např. silném větru - pak pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
po skončení pálení ohniště důkladně uhaste a po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště
místo pálení pravidelně kontrolujte. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi
se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň
roznést do okolí.
při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např.
benzín, naftu či líh.
Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených
ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení
plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např.
zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
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Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových
linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice
rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické
škody s mnohdy nevratnými následky.
! Nahlášení pálení : www.hzslk.cz - Nahlášení pálení ( v pravém bloku) !
Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému
sboru kraje.
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním
střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření
místa pálení s možným nahlášením požáru.
Pokud chcete pouze ohlásit jednotlivé pálení, nepotřebujete se registrovat.

Informace z Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE
V DUBNU
Tak tu máme jaro Počasí nám letos přeje a pomalu se blížíme mílovými kroky
k prázdninám. Než se však zaslouženého odpočinku všichni dočkáme, čeká nás ještě spousta
práce.
V pátek 1. 3. jsme se i my Berušky proměnily v různé pohádkové bytosti, neboť klaun
Srdíčko přinesl do školky karnevalové veselí, a celé dopoledne jsme si pořádně zatančily a
zasoutěžily. Nejdříve jsme se převlékly, namalovaly a celkově připravily na karnevalové
veselí. Zatančily jsme si nejen s učitelkami, ale přišly mezi nás i paní kuchařky, kterým to
velice slušelo. Paní kuchařka Iveta měla ve vlasech malou korunku, a tak to byla pouze
princezna z chudého království a paní kuchařka Dana byla královna z bohatého království,
protože její korunka byla bohatě vykládaná diamanty � . Oběma to velmi slušelo � . Po
veselém skotačení přišly na řadu soutěže. Jako první byla tradiční židličkovaná, kterou máme
velice rády. Po židličkování jsme se snažily nakrmit klauna Krabičáka tenisákama, ale
hokejka byla asi nějaká divná . A konečný perličkový tanec byl obzvláště náročný, ale vše
jsme to zvládly s velikým úsměvem a mohly jsme přistoupit na představení masek a losování
bohaté tomboly. Celé karnevalové dopoledne jsme si opravdu užily a už se těšíme na další
veselí, které na nás čekají v jarním čase .
PS.: Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli do naší karnevalové tomboly.
DĚKUJEME … (Vendula Zunová)
Středa 13. března 2019 byl velký den pro naše Berušky. Letos již podruhé byly totiž
přihlášené na 18. ročník divadelní přehlídky (nejen) turnovských školek Mateřinka 2019.

Informáček duben 2019

Stránka 6

O čem že Mateřinka je? Je to představení toho, co se děti ve školce během roku
naučily a co si připravily třeba na besídku nebo pro maminky. A nebo jen tak A jelikož naše
Berušky po celý rok nezahálí, rozhodly se, že do velkého divadla vyrazí s vystoupením Bleší
olympiáda, které tak krásně zahrály na Vánoční besídce.
I když před Mateřinkou byly jarní prázdniny pro školáky, Beruškám to nevadilo a
čtrnáct dní poctivě cvičily a opakovaly si to, co se naučily na Vánoce. Zkoušely to nejprve ve
školce a potom i na sále KD. A šlo jim to pěkně. Takže ve středu ráno jsme sbalili všechny
potřebné kulisy a vyrazili jsme do turnovského divadla, kde se Mateřinka uskutečnila.
Divadlo Berušky znají, vždyť tam pravidelně jezdí coby diváci. Ale dnes? Dnes si i
vyzkoušely, jaké je to stát přímo na jevišti. A jak krásně to je slyšet do sálu, když mluví. A jak
pěkně jsou vidět, když tančí.
Nejprve byla na programu zkouška, kde jsme zkoušeli, kdo kde bude stát, jak bude
pan osvětlovač pracovat se světly a jak se budeme orientovat v prostoru, který byl Beruškám
tak neznámý. Ale všechno jsme úspěšně zvládli a už jsme se těšili na samotné vystoupení
před obecenstvem.
Letos jsme celou Mateřinku zahájili my. Neskromně musím říci, že se nám celé
vystoupení opravdu povedlo a Berušky zaslouženě sklidily veliký závěrečný potlesk všech
přítomných diváků. Jsem moc rád, že si do hlediště našli cestu i rodiče Berušek a že viděli, co
ve školce dokážeme a jak to pak vypadá, když s představením vyjedeme do velkého divadla.
Velice mě těšila i pochvala pro paní učitelky i naše Berušky od kmotry celé Mateřinky paní
Kordové, i od kapitána Žluté ponorky, která to celé organizuje, pana Tomáše Zakouřila.
Jak jsme celkově na přehlídce dopadli, to se dozvíme snad co nejdříve, protože letos
byla Mateřinka „postupová“ a pokud bychom porotu zaujali, jeli bychom ještě s Bleší
olympiádou na celostátní přehlídku do Nymburka. Uvidíme, necháme se překvapit…
Děkuji tímto oběma paním učitelkám i všem našim Beruškám za úžasnou prezentaci
naší školky a doufám, že to nebylo naše poslední vystoupení na prknech, které znamenají
svět. Od paní učitelek vím, že už na besídku pro maminky chystají opět něco nového…
Z celé akce budeme mít k dispozici fotografie i video záznam, takže až to budeme mít
ve školce, budeme Vás informovat a vše si budete moci ještě jednou prohlédnout.
Ve čtvrtek 28. března proběhl Den otevřených dveří ve škole. Cílem bylo ukázat
rodičům, jak se učíme a jaké metody používáme. I když nejsme striktně zaměřeni na jednu
metodu (v matematice například na Hejného metodu), v naší výuce se prvky všech nových
směrů objevují, a proto jsme se rozhodli, že necháme zájemcům nahlédnout do našich hodin,
aby se o tom mohli přesvědčit na vlastní oči. I ve školce proběhne Den otevřených dveří –
letos je plánovaný na 16. dubna. Nezapomeňte, že do 15. května je třeba přinést do školy
řádně vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ. Kritéria jsou již delší dobu přístupná na stránkách
školy nebo na úřední desce. Kapacitně budeme moci přijmout osm dětí. Kdo nemá přístup k
internetu, bude si moci potřebné formuláře vyzvednout ve školce nebo v ředitelně školy.
Ke konci měsíce náš kolektiv opustila paní uklízečka Klára Eliášová. Dovolte mi i na
tomto místě poděkovat jí za práci, kterou pro školu celý rok dělala, a popřát jí v nové „pozici“
mnoho úspěchů a hlavně radosti a dětského úsměvu. Od 1. dubna nastupuje na její místo paní
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Ludmila Geciová a já věřím a doufám, že bude u nás spokojená a dobře zapadne do našeho
kolektivu.
A čeká nás duben. Dovolte mi, abych Vás ještě jednou upozornil na zápis do 1. třídy
(26. 4.) a na termín podání žádosti o přijetí do MŠ, kterou je nutné závazně a se všemi
náležitostmi podat do 15. května 2019.
V květnu proběhne již dvanáctý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2019.
Kdybyste kdokoli mohl pomoci a přispět sponzorským darem, zastavte se, prosím, v ředitelně.
Letos budeme obhajovat loňský skvělý úspěch, přesto stále platí, že důležitější než samotné
umístění je dobrý pocit a poctivá hra.
A co nás čeká v dubnu?
po 1. 4. - ŠKOLKA - vyšetření školní zralosti
pá 5. 4. – Velikonoční dílna pro školáky v OMČR Turnov
pá 5. 4. – ŠKOLKA – Velikonoční dílna pro rodiče s dětmi
út 16. 4. – divadlo Turnov – O křišťálovém srdci
út 16. 4. – rodičovské sdružení
čt 18. 4. – ŠKOLKA – Den otevřených dveří
čt 25. 4. – plavání
pá 26. 4. – zápis do 1. třídy (13:30 – 16:00)
pozn. do 15. 5. 2019 je nutné podat přihlášku do MŠ (viz. Upozornění)
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.


Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

ZÁPIS
do l. ročníku Masarykovy základní školy a mateřské školy v Tatobitech pro školní rok
2019/ 2020 se koná v I. třídě (v l. poschodí)

v pátek 26. dubna 2019 od 14 do 16 hodin.
Zapsány mohou být děti, které dovrší do 31. srpna 2019 šest let věku. Rodiče s sebou přinesou
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pokud se rodiče s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy (tj. obce Tatobity, Žlábek)
rozhodnou dát zapsat dítě do jiné školy, oznámí tuto skutečnost ústně do 17. dubna 2019 a
písemně to potvrdí do 30. dubna 2019 řediteli Masarykovy základní školy a mateřské školy
v Tatobitech.
Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy
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NĚKOLIK CITACÍ ZE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA – 561/2004 Sb. POVINNOST ŠKOLNÍ
DOCHÁZKY
§ 36
Plnění povinnosti školní docházky
(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku,
v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v
době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to
jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k
plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době 1.
dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem
ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"),
pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než
spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do
konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v
příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní
výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše
povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.
(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s
dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je
tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno,
popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince
místo pobytu dítěte.
§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž
dítě dovrší osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti
odkladu povinné školní docházky.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná
tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem
zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek
plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
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(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3,
informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech
jejího plnění.

Kultura, zábava
Ochrana Klokočských skal, z. s. kastelánka hradu Rotštejn a Hostinec U Studničků
v Tatobitech Vás srdečně zvou na
V. ročník komponovaného programu

VELIKONOCE NEJEN V LIDOVÉ TRADICI
Výstava a vajíčkové tvořivé dílničky
Salonek Restaurace U Studničků v Tatobitech
čtvrtek 18. 4. od 12,00 – 18,00hod.
pátek 19. 4. od 11,00 – 18,00hod.

Restaurace U Studničků Vás srdečně zve na netradiční ZELENÉ PIVO, kdy čepování začíná
na

ZELENÝ ČTVRTEK 18. dubna
Nenechte si ujít unikátní pivo charakteristické zelené barvy s bohatou pěnou, příjemnou vůní
a neopakovatelnou chutí. Další příležitost budete mít až zase za rok!!!
K pivu Vám nabídneme VELIKONOČNÍ MENU: skopové, velikonoční nádivka,
kopřivový krém a další tradiční velikonoční pochutiny 

OTEVŘENO : ČTVRTEK 11,00 – 22,00hod.!!!!!


Poslední dubnový večer bude opět probíhat "Pálení čarodějnic".
Je to velmi starý
a dodnes živý lidový svátek. Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je český
lidový svátek spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice.
Pálení Čarodějnic v Tatobitech :
V letošním roce se bude opět konat pálení čarodějnic za hasičským cvičištěm proti kostelu sv.
Vavřince.

Na tuto lokalitu mohou občané Tatobit a Žlábku přivážet pouze větve a
čistou dřevní hmotu. Je zakázáno sem odkládat lakované dřevo, pařezy a
další jiné odpady. Prostor je ohraničen a bude trvale monitorován fotopastí.
V případě potřeby se obracejte na pořadatele akce - Sbor dobrovolných hasičů Tatobity
starosta SDH – Jan Šťastný – 603 803 661
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Tatobitech pořádá

výlet do Drážďan
dne 18. 5. 2019(sobota)
Velká zahrada a Botanická zahrada
Organizační pokyny: -odjezd z Tatobit v 5,30 hodin z parkoviště u Obecního úřadu
-předpokládaný návrat mezi 20-21 hodinou
Přihlášky přijímá p. Blanka Koucká. Zájezd se platí při přihlášení!! Uzávěrka přihlášek je
11. 5. 2019.
Cena zájezdu: -členové
-rodinní příslušníci
-děti do 10let

250,-Kč
300,-Kč
80,-Kč

-mládež do 18let

150,-Kč

-ostatní účastníci

400,-Kč

Připojištění do zahraničí si každý účastník zajistí sám!!
Vstupné cca 10 euro a další kapesné dle vlastního uvážení.

Sport
HC TATOBITY - LEDNÍ HOKEJ - 2018 - 2019
Již 2. rokem jsme se zúčastnili Lomnické Hokejové Ligy (LHL)v Lomnici n.Pop. Soutěž se
hraje jako okresní přebor a okresní soutěž Semilska.
HC Tatobity byl založen v roce 2017. A tato první historická hokejová sezóna 2017/2018
nám přinesla 10. místo v celkové tabulce LHL. V letošním druhém ročníku této soutěže jsme
měli všichni obavy, jak dopadneme. Přihlášky se podávaly do konce července 2018. Někteří
hráči ze zdravotních důvodů nemohli nastoupit a tak jsme museli „sáhnout po rezervách“!
Tým se obohatil o nové hráče, s kterými jsme mohli vstoupit pro nás do druhého ročníku
LHL.
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V 1. části soutěže docházelo ke stabilizaci nového kádru a výsledek na konci soutěže je
nakonec výborný - 1. místo v nadstavbové části okresní soutěže !
1.

HC Tatobity

8

5

1

1

1

28:25

18

3

2.

HC Železný Brod

8

4

0

1

3

43:31

13

12

3.

Stará Garda HC Lomnice

7

3

2

0

2

30:23

13

7

4.

Sokol Horní Branná

8

3

0

0

5

29:32

9

-3

5.

HC Semily

7

1

0

1

5

19:38

4

-19

Následné play-off proti týmu z vyšší soutěže (okresního přeboru) HC Jilemnice jsme brali
už pro nás jako ocenění za celosezónní výsledky. Výsledek tohoto duelu byl ve prospěch HC
Jilemnice a Tatobity tak obsadily v celkové tabulce LHL 5. místo. Jedná se o
historický úspěch pro náš hokejový tým z Tatobit!
Je to pro nás zavazující na příští sezonu!!!
V celé soutěži za námi skončily týmy Ž.Brodu, Staré Gardy Lomnice, H.Branné a Semil.
Nejlepším střelcem našeho týmu letošního ročníku se stal Aleš Štalmach !
Sezona pro nás začala 27. září 2018 1.treningem, soutěž jsme ukončili posledním zápasem
play-off 17. března 2019. Celkem jsme za sezonu odehráli 18 mistrovských utkání !
Soutěž v Lomnici se hraje na 3 x 15 min čistého času. Z těchto důvodů hraje většina týmů na
2 útoky a 2 obrany v zápase. Celkem tedy 10+1 hráčů.
Reprezentanti z naší obce Tatobity - Žlábek :
1.Rostislav Mazánek - kapitán týmu - Tatobity
2. Jiří Malý - Tatobity
3. Jakub Jirman - Tatobity
4. Jakub Malý - Tatobity
5. Robert Prokůpek - Žlábek
6. Machačný Tomáš - Žlábek
7. Martin Šuta – Tatobity (Urbanov u Telče)
Tým tvoří další hráči, kteří za nás bojovali tělem a duší v sezoně 2018 -2019
Aleš Štalmach - Vrát - Koberovy
David Malý - Sýkořice-Radim u Jičína
Miloš Taneček - Libuň-Podhorní Újezd
Vojtěch Kratochvíl - Zámostí - Jičín
Dušan Třasák - Bašnice u Hořic 1. gólman
Jan Dědeček - Hrubá Skála Doubravice - 2. gólman, hráč pro play-off !
Jakub Kašpar - Turnov - 3. gólman
Jan Stantejský - Rovensko p.Tr.
Lukáš Mazánek - Křečovice
Václav Richtr - Roudný
Jirka Grus - Lestkov
Roman Vavřínka - Bříšťany u Hořic
Lukáš Malý - Sýkořice-Turnov
Aleš Vaníček – Turnov
Václav Brunclík – Rovensko pod Troskami
Informáček duben 2019

Stránka 12

Jsme téměř jediným týmem (kromě Zeosu Lomnice) soutěže, který hraje s vlastními
hráči - 7 místních hokejistů z naší obce!!!!!
A na tomto základě chceme stavět i do budoucna!
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem našim hráčům, protože zejména svojí bojovností
jsme byli vzorem pro všechny ostatní týmy v soutěži. Dále bych chtěl poděkovat všem našim
sponzorům, bez kterých bychom se opravdu s hokejem v Tatobitech neobešli, protože hokej je
jeden z nejdražších sportů. Výrazně nás podpořili:
1. Slévarna tvárné a šedé litiny Turnov - Kynclovi
2. Obec Tatobity
3. Zea Podhorní Újezd
4. L. Malá - příprava dresů
5. dále všichni naší hokejisté!

Dále bych chtěl poděkovat touto cestou všem našim fanouškům, kteří nás jezdili celou sezonu
na ZS do Lomnice podporovat!
17. března 2019 v neděli jsme ukončili závěrečnou schůzí naší úspěšnou sezonu a domluvili
jsme se, že i příští ročník zkusíme zabojovat a přihlásíme se do nového ročníku LHL v
Lomnici n. Pop.
Za HC Tatobity
Jiří Malý - prezident oddílu
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Fotbal:
Zápasy okresní fotbalové soutěže v dubnu:
Benecko – Tatobity

7. 4.

14:30

neděle

Tatobity – Zálesní Lhota

13. 4.

17:00

sobota

Tatobity – Bozkov B

20. 4.

17:00

sobota

Přepeře C – Tatobity

28. 4.

17:00

neděle

Životní jubilea oslaví
10 let
20 let
20 let
30 let
40 let
45 let
60 let
60 let

Cimbálová Kateřina
Zahradníčková Tereza
Vyhlídková Leona
Srnová Kateřina
Porš Petr
Šťastný Jan
Nezdara Petr
Hanzlová Marie

70 let
70 let
70 let
75 let
80 let
80 let
85 let

Mašek Zdeněk
Trepera Josef
Mlejnek František
Pintová Miluše
Lacinová Alena
Kudrnáčová Jiřina
Kozák František

Přehled akcí v dubnu 2019
10.4.
12.4.
13.4.
15.4.
18.4.
18. – 19.4.
19.4.
20.4.
24.4.
26.4.
30.4.
30.4. -2.5.

nepoteče voda
Vítání jara s harmonikou
Tatobity – Zálesní Lhota
nepůjde elektřina
zelené pivo a skopové hody
Velikonoce nejen v lidové tradici
slavnostní otevření Zázemí u ZŠ
Tatobity – Bozkov
Spanilá jízda tramvají
zápis do 1. třídy
pálení čarodějnic
kurz nejen pro seniory

celá obec
Restaurace u Studničků
fotbal – Aréna Tatobity
celá obec
Restaurace u Studničků
Restaurace u Studničků
u ZŠ
fotbal – Aréna Tatobity
Výlet
ZŠ
za hasičským cvičištěm
zasedací místnost 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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