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ročník 17.

Informace pro občany České republiky
o konání a podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu
na území České republiky
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o
volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat
v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky? (§ 5, § 28 a § 36 zákona)
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let.
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz a
- nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.


Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat dne 23. 5. 2019 na
akci - poznávejme historii Libereckého kraje.
Cílem naší cesty bude obec Poniklá, kde si projdeme Muzeum krkonošských
řemesel. Pak se přesuneme k firmě Rautis Poniklá, která je kolébkou výroby
perličkových vánočních ozdob.
Organizační pokyny : odjezd autobusem z parkoviště od OÚ Tatobity v 09,00 hodin.
Žádáme zájemce o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tatobity do 15. 5. 2019
Cena autobus :
Vstupné muzeum :
Vstupné Rautis :

osoba 60,-Kč
dospělí 60,-Kč, děti 30,-Kč
dospělí 80,-Kč, děti 50,-Kč

Ve firme Rautis si můžeme za menší poplatek zkusit svoji zručnost při výrobě ozdob.
Možnost občerstvení v restauraci Florián Poniklá.

Těšíme se na Vaši účast.

Informace k zájezdu Ladislav Dudek, tel.: 725 418 267
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Odvoz odpadu - popelnic v KVĚTNU 2019 ---- POZOR ZAČÍNÁ LETNÍ SVOZ!!!
10.5. a 24.5.2019. - svoz 1x za 14 dní

Od 1.5. do 6.5.2019 je přistaven kontejner na BIO odpad
„pod lípou“ v Tatobitech,
od 7.5. do 13.5.2019 bude kontejner přistaven u HZ na
Žlábku
V květnu 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
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 květnu bude otevřeno:
pondělí
11,00 – 11,30hod.
čtvrtek
14,30 - 15,00hod.
každý sudý týden - sobota 4.5. a 18.5.
od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní sudý týden- sobota)

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

neděle 2. června 2019
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!!!
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NEBUDE PŘIJÍMÁNO NÁSLEDUJÍCÍ :
- Elektro ( televize, lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky….)
- Stavební odpad včetně eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí
- Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.
NOVĚ !!!!! 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 !!!!!!


Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Obecním úřadem Tatobity vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek :











Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, 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
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 20. – 24.5. 2019
místo: OÚ Tatobity
Pondělí, středa :
7,00 – 18,00hod.
Úterý, čtvrtek, pátek : 7,00 – 14,00hod.
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Projekt Stezky pro pěší a cyklisty Tatobity - Žlábek
Zastupitelstvo obce Tatobity si jako jeden z cílů pro následující volební období stanovilo za
úkol postoupit v budování Stezky pro pěší a cyklisty, která spojí obě části obce.
V pondělí 25. 3. 2019 se konalo setkání zastupitelů obce s občany části obce Zázvorka a
Žlábek, kterých se plánovaná Stezka pro pěší a cyklisty Tatobity - Žlábek bezprostředně týká,
ať již povede v sousedství jejich pozemků nebo přímo po nich. Setkání se zúčastnilo šest
občanů, tři pozvaní občané se nezúčastnili.
K nahlédnutí a diskuzi byl připraven vypracovaný projekt, na kterém se bohužel stále nedaří
nalézt shodu mezi obcí a majiteli dotčených pozemků.
Všichni přítomní se seznámili s projektem, trasa budoucí Stezky pro pěší a cyklisty se prošla
a naznačilo se umístění do stávajícího stavu.
Přímo na místě došlo k pozitivními posunu - na projektu přibyly tři podpisy od občanů, kteří
dali souhlas s trasou Stezky pro pěší a cyklisty přes své pozemky, další dva občané souhlas
přislíbili - vzali si čas na rozmyšlenou. Pozemky, které na stavbu Stezky pro pěší a cyklisty
poskytnou, budou obcí buď vykoupeny a nebo dojde ke směně pozemků. Pouze jeden z
majitelů dotčených pozemků se stávajícím a již několikrát upravovaným projektem nesouhlasí
a prosazuje vlastní návrh, který neomezuje jeho vlastnická práva. Z těchto důvodů (chybějící
souhlasy všech současných majitelů pozemků) není možné zažádat o stavební povolení na
Stezku pro pěší a cyklisty, do obce bude opět přizván projektant k prodiskutování změn
projektu s ohledem na platnou legislativu a stavební zákon .
Věříme, že se podaří dosáhnout shody, i za cenu vyšších nákladů (opětovné přepracování
projektu, vyšší náklady na realizaci) a větší technické náročnosti celého projektu.
O dalším vývoji vás budeme informovat.
Zastupitelstvo obce

Informace z Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity
INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE
V KVĚTNU

Dovolte mi, abych Vás informoval o současném dění ve škole.
S dubnem nám přichází jaro, a proto je třeba se důstojně rozloučit s paní Zimou. V tento čas
plný očekávání na sluneční paprsky jsme se s Beruškami rozhodly, že jaru malinko
pomůžeme a tu starou zamračenou paní Zimu spálíme a utopíme, protože i pro nás je letošní
zima velice dlouhá a taková celá pochmurná . První jarní den jsme se s Beruškami vydaly k
nedalekému potoku Tisovka. Nešly jsme úplně samy, ale vzaly jsme si s sebou zubatou
Smrtku, kterou jsme si společně vyrobily. Byla opravdu velmi strašidelná. Pusu měla od ucha
k uchu plnou žluto černých zubů, oči měla vykuleně strašidelné, uši jako plácačky na mouchy
a prsty připomínaly trošku křivý pohrabáč . My jsme se jí však nebály a s velikou odvahou
ji odnesly až k lávce, kde jsme ji zapálily a s básničkou utopily� . A teď … jaro, jaro pojď
honem k nám, už se tě nemůžeme dočkat . Vendula Zunová
Jaro už je v plném proudu a mílovými kroky se k nám přiblížily Velikonoce. Symbolem
Velikonoc je bezpochyby slepice a kuřátko. Proto jsme pozvaly k nám do školky maminky a
tatínky, aby si s námi vyrobily velikonoční slepičku. Z nafouklého balónku se během chvilky
stala pořádně vykrmená slípka. A věřte, nevěřte, urodilo se nám jich ve školce hned čtrnáct.
Zprvu si rodiče nebyli úplně jistí, zdali opravdu vytvoří slepici, protože sádra jim zasychala
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rychleji, než potřebovali, ale musím říci, že sádrové patlání šlo rodičům na výbornou.
Nakonec jenom zasádrovat pařáty, obarvit a přilepit trochu toho peří. Všichni se moc snažili a
s usměvavou náladou si odnášeli domů krásnou slepičku. Děkujeme všem za účast a přejeme
pohodové Velikonoce plné usměvavé nálady. Vendula Zunová
Na Zelený čtvrtek se dveře naší školky otevřely pro úplně nové Berušky. A že jich
přiletělo . Protože naše veliké Berušky schvátila epidemie neštovic, nemohly nové malé
Berunky přivítat, ale přesto pro ně připravily hračky a činnosti, o kterých si myslely, že by je
mohly bavit. A opravdu. Děti si mohly ozdobit vejduňky, tento úkol velice zaujal malou
Adélku, která stále natírala lepidlem a možná, že kdyby ji maminka nepřemluvila, natírala by
dodnes . I malý Matyášek maloval barvami tak dlouho, dokud neměl vejduňky od všech
barev � . Potom si mohly vyrobit zajíčka i slepičku z ruličky papíru, chlupatých drátků a peří.
Všem dětem i rodičům se velice dařilo a doufáme, že výrobky jim alespoň malinko přispěly k
velikonoční výzdobě. Jsme moc rádi, že je o naši školku takový zájem a že i snad v příštím
roce budete moci vídat školní zahradu plnou vesele poletujících slunéček sedmitečných � .
Vendula Zunová
A ze školy nám odskákaly velikonoční zajíci a vrátila se k nám Zvonimíra. Letos s jinými
úkoly a s jinou pohádkou, ale jinak byla opět usměvavá a každého školáka i každou Berušku
hned u vchodu vítala a přála jim pěkný den. Vše vyvrcholilo v úterý 30. dubna, kdy školáci
na školní zahradě skotačili, hráli si, pobíhali v maskách, soutěžili, plnili úkoly a na závěr
opekli vuřty. A Zvonimíra pomalu odlétá, ale na dveře nám zaklepal Vlastík…
V pátek 26. dubna proběhl v I. třídě zápis budoucích prvňáčků. Spolu s paní učitelkou jsme
zapsali sedm nových žáků. A jak probíhal zápis? Děti se nám vždy nejprve představily a
zarecitovaly básničku. Potom jsme je vyzkoušeli, zda najdou dva stejné obrázky, a společně
jsme se vydali na pohádkovou stezku. Letos na děti čekaly čtyři pohádkové postavy čarodějnice Martina, Červená Karkulka Jana, princezna Kačka Cimbálová a vodník Kačka
Donátová, které se svého úkolu zhostily na výbornou a i touto cestou jim moc děkuji za
pomoc. Čarodějnice Martina se jich ptala na zvířátka a jejich mláďátka, Červená Karkulka
Jana je vyzkoušela ze znalosti geometrických tvarů a barev, princezna Kačka Cimbálová po
nich chtěla rozdělit různé druhy ovoce a zeleniny a vodník Kačka Donátová se jich ptala na
znalosti číslic a písmen. Poté následovala grafomotorická cvičení a vyprávění pohádek podle
obrázků. Na závěr si děti zahrály na malíře a namalovaly nám barevnými křídami na tabuli
postavu. A jelikož každá práce zaslouží odměnu, dostaly i ony dárečky, které jim vyrobili
jejich starší kamarádi.
A na koho se bude paní učitelka těšit? Budoucími prvňáky jsou Kristýna Cimbálová, Mai
Ly Dao, Adéla Jamborová, Natálie Jamborová, Sofie Klementová, Mirek Martínek a
Adam Kysela. Zbytek předškoláků k nám chodit nebude. Mrzí nás to, ale vše je na
rozhodnutí rodičů. Proto děkuji všem, kteří nám důvěřují, a pokusíme se jejich důvěru v nás
vloženou nezklamat a všemožně se budeme snažit, aby se dětem ve škole líbilo a úsměv jim
nemizel z tváře – stejně jako jejich starším kamarádům…
A co nás čeká v květnu?
Největší květnovou akcí bude již dvanáctý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík.
Letos proběhne ve čtvrtek 16. a v pátek 17. května a zúčastní se ho jedenáct týmů. Doufám,
že se nám podaří vše zvládnout a všichni budou opět spokojeni, budou na Vlastíka vzpomínat
v dobrém a do naší krásné vísky se s radostí vracet, ať už v pořadí týmů dopadnou jakkoli
Zbylí školáci, kteří nebudou soutěžit, budou mít náhradní program – ve čtvrtek pojedou plavat
a v pátek je čeká menší výlet (nejen) do okolí. Příprava na akci byla jako každoročně velice
náročná a chtěl bych poděkovat všem, kteří nás podpořili finančně nebo cenami pro všechny
účastníky.
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Kromě výše zmíněného nás čekají i další akce.
čt 2. 5. – plavání
čt 9. 5. – plavání
st 15. 5. – podání přihlášky do MŠ na školní rok 2019/2020
čt 16. 5. – plavání
16. – 17. 5. – Vlastík 2019
čt 23. 5. – plavání
st 29. 5. – společné focení – škola a školka
čt 30. 5. – plavání
A to je vše Přeji Vám všem hodně sluníčka, elánu do práce a energie. 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.
UPOZORNĚNÍ – PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ
Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková organizace
v souladu s platnou legislativou oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
(možno stáhnout ze školního webu nebo získat v ředitelně nebo v mateřské škole) je nutné
závazně podat do 15. 5. 2019.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád oznamuji, že
v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34
odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova
základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, a to v kanceláři ředitele
školy dne 21. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 hodin.
V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web, úřední deska a
nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 24. 5. 2019. V tento
den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se
s výsledky řízení.
Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy

Kultura, zábava

MotoBanda Tatobity
vyjíždí letos společně poprvé. Sraz je v sobotu 4.5.2019 v 8.15 hod na parkovišti za OÚ.
Odjezd přesně v 8.30 hod.
Cílem je město Vrchlabí, kde na náměstí proběhne sraz motorkářů z celého širokého okolí.
Celý den kulturní program, zahraje Alibi Rock a v poledne se shromáždíme v tamním kostele
sv. Vavřince. Zde pan farář provede MOTORKÁŘSKÉ POŽEHNÁNÍ.
Poté následuje spanilá jízda směr Benecko. Nezapomeňte na naše trička s sebou....
Jestli je zde nějaký další zájemce, který není členem a chce jet s námi, zavolej předem na tel.
603866464 a domluvíme podrobnosti. Těším se na vás....
ZD
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Občanský spolek Dědina vás zve:

4.5.2019 od 19.30 hod do kulturního domu v Tatobitech na
koncert Podkrkonošského symfonického orchestru
Uslyšíte to nejlepší z ruské hudby. Skladatelé Borodin, Korsakov, Ivanov, Čajkovskij,
Chačaturjan a mnoho dalších, nás prostřednictvím početného PSO potěší tím nejlepším co
složili a mnozí tyto skladby známe.
Kdo ještě nemá vstupenku, může si ji zakoupit v předprodeji na OÚ Tatobity – tel. 481381161
Pár posledních míst pak bývá k dispozici ještě přímo na místě v den koncertu. Přejeme vám
všem nevšední zážitek, který na velikost naší obce nemá v okolí obdoby.


18.5.2019 od 14.00 hod do Malířovy zahrady v Tatobitech
OTEVŘENÍ STEZKY JANA DĚDINY
Z altánku v zahradě vám zahrají učitelky a žáci ZUŠ Semily na své hudební nástroje. Dozvíte
se zajímavosti z malířova života. Na účastníky akce budou čekat buřtíky, které si každý sám
opeče na ohni. Kdo bude mít ještě sílu, může projít Stezku, která vede po nejzajímavějších
místech naší obce.


24.5.2019 od 18.00 hod do kostela sv. Vavřince
NOC KOSTELŮ
Noc kostelů, je celorepubliková akce. V letošním ročníku je přihlášeno 1409 kostelů a
modliteben. Je to večer, který otevírá vzácná posvátná místa v celé naší zemi.
Letos na vás čeká program, ve kterém bude hrát na kostelní varhany pan profesor Radek
Rejšek. Pan ing. Valný má připraveno povídání o církevním životě v Tatobitech a seznámí nás
s historií starých varhan.
Na všechny akce vás srdečně zvou členové spolku.
ZD
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OTEVŘENÝ ATELIÉR - KAREL PROCHÁZKA VÁS
ZVE - 11.KVĚTNA (SOBOTA) 2019- od 14. hod. do - - K prohlídce obrazů ,pražské královské cesty, dalších měst a figur, ježíš=světová rarita.
Možnost posezení a občerstvení, i z vlastních zdrojů, jak pití tak i něco k jídlu. Možnost
opékání.
Od +-14.30 h-k poslechu a nově, také i k tanci -živá hudba ve stylu- blues-country-rockJe mi líto, ale po zkušenostech, nebudou vpuštěni psi, ani volně na zahradu. tak je netrapte
přivazováním a nechte je doma!
Vstupné dobrovolné.
Přijďte pobejt do klidného prostředí.
Každý rok nás ubývá, tak ať se ještě uvidíme.
Karel Procházka

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
-mládež do 18let
-ostatní účastníci

250,-Kč
300,-Kč
80,-Kč
150,-Kč
400,-Kč

Připojištění do zahraničí si každý účastník zajistí sám!!
Vstupné cca 10 euro a další kapesné dle vlastního uvážení.
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Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve na

D Ě T SK Ý D E N
KTERÝ SE KONÁ V NEDĚLI 2. června 2019 od 14,00 hod.
NA VÍCEÚČELOVÉM HŘIŠTI V TATOBITECH
v případě nepříznivého počasí se dětský den koná na sále KD Tatobity

Sport
JÓGA :
Upozorňujeme cvičence JÓGY, že od května cvičíme na sále KD Tatobity od 19,00hod.
Fotbal:
Zápasy okresní fotbalové soutěže v květnu:
Benecko – Tatobity
Tatobity – Kruh
Rovensko B – Tatobity
Tatobity – Košťálov/Libštát C
Studenec B – Tatobity

1. 5.
4. 5.
12. 5.
18. 5.
26. 5.

14:30
17:00
17:00
17:00
17:00

středa
sobota
neděle
sobota
neděle

Nedělní fotbálky
Každou neděli se opět hraje rekreační fotbal na hřišti v Tatobitech. Zahrát si může přijít
kdokoliv. Vždy od 17 hodin.

Životní jubilea oslaví
10 let
18 let
25 let
25 let
30 let
40 let

Mazánek Rostislav
Kubíčková Eliška
Havrdová Kristýna
Peš Vojtěch
Dědečková Lucie
Šťastná Martina

45 let
45 let
45 let
45 let
50 let
87 let

Dědečková Iveta
Prokůpek Robert
Drahoňovský Václav
Bíbová Michaela
Bičíková Kateřina
Dortová Věra
Gratulujeme!!!
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Přehled akcí v KVĚTNU 2019
4.5. Výlet Moto Bandy
4.5. Fotbal : Tatobity - Kruh
4.5. Koncert Podkrkonošského symfonického orchestru
11.5. Otevřený ateliér Karla Procházky
18.5. Výlet do Drážďan
18.5. Otevření Stezky malíře J. Dědiny
18.5. Fotbal : Tatobity – Košťálov/Libštát C
20. – 24.5. Humanitární sbírka Diakonie Broumov
23.5. Výlet do Poniklé
24.5. Noc kostelů
24. – 25.5. Volby do Evropského parlamentu
2.6. Dětský den
2.6. Sběr nebezpečného odpadu

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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