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Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat dne 14. 6. 2019 na akci
„POD PĚTI KRUHY“,
sportovní odpoledne pro 55+(senioři).
Sportovně - společenské odpoledne proběhne na hřišti u základní školy.
Připravili jsme pro Vás sportovní disciplíny přiměřené věku, které si užijeme s potřebnou
dávkou legrace.
Organizační pokyny: sraz účastníků na sportovním hřišti za základní školou v 15,00
hodin.
V případě nepříznivého počasí se akce přesune na jiný termín.
Žádáme zájemce o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tatobity do 10. 6. 2019
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.
Informace k akci Ladislav Dudek, tel.: 725 418 267 nebo na OÚ

Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat dne 25. 6. 2019 na akci pěší
a cyklovýlet Lázněmi Bohdaneč a okolím.
„Touláme se Pardubickým krajem“.
Cílem naší cesty bude město Lázně Bohdaneč a jeho okolí. Výlet je určen pro pěší turisty, ale
i cykloturisty. Trasa bude rozdělena následovně:
1) Pěší trasu v délce 6 až 8 kilometrů zahájíme prohlídkou lázeňského komplexu
s průvodcem, poté si prohlédneme lázeňský park. Autobusem se přesuneme na Kunětickou
horu.
2) Cyklistická trasa povede z Lázní Bohdaneč – Rybitví – Staré Hradiště – Kunětická Hora –
Staré Žďánice – Lázně Bohdaneč.
Organizační pokyny: odjezd autobusem z parkoviště od OÚ Tatobity v 07,30 hodin.
Žádáme zájemce o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tatobity do 17. 6. 2019
Cena autobusu (+přívěs na kola) :

100,-Kč (občan Tatobit)

Možnost občerstvení v restauraci Lázně Bohdaneč.
Těšíme se na Vaší účast.
Informace k zájezdu Ladislav Dudek, tel.: 725 418 267 nebo na OÚ
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TATOBITY
Dne 17. června od 19,00 hodin na sále Hasičárny na Žlábku
Program :

Zahájení
Záměr směny pozemků
Záměr nájmu pozemků
Různé
Diskuse
Závěr


Odvoz odpadu - popelnic v červnu 2019 ---- POZOR - LETNÍ SVOZ!!!
7.6. a 21.6.2019. - svoz 1x za 14 dní
Na „SBĚRNÉ MÍSTO“ vedle Restaurace Hasičárna Tatobity mohou
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.

N O V Ě !!!!!!!
Na „SBĚRNÉ MÍSTO“ budete moci od června předávat elektrozařízení z domácností do
připravených nádob.
Jedná se o tyto skupiny elektroodpadů :
 Velké elektrospotřebiče ( pračky, lednice)
 Malé domácí spotřebiče ( varné konvice, žehličky)
 Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (PC, kopírky, telefony)
 Spotřebitelská zařízení (TV, fotoaparáty)
 Osvětlovací zařízení(svítidla, zářivky)
 Elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily)
 Hračky, vybavení pro volný čas ( PC hry)
 Lékařské přístroje ( teploměry, mikroskopy)
 Přístroje pro monitorování a řízení ( detektory)
V měsíci červnu bude otevřeno:
pondělí
11,00 – 11,30hod.
čtvrtek
14,30 - 15,00hod.
každý sudý týden - sobota 1.6., 15.6. a 29.6.
od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní sudý týden- sobota)
Informáček červen 2019

Stránka 2

Dále budete moci předávat do připravených nádob umístěných v přízemí na chodbě
Obecního úřadu tyto typy monočlánků :
Mikrotužková baterie (AAA)
Mikrotužkové baterie jsou asi druhé nejpoužívanější na trhu.
Měří 44,5 mm na délku a 10,5 mm v průměru.
Vyrábí se zink-uhlíkové, zink-chloridové, alkalické, lithiové a dobíjecí (NiMH).
Použití: dálkové ovladače, svítilny, hodiny.
Tužková baterie (AA)
Tužkové baterie jsou v současné době jedny z nejpoužívanějších a jejich použití je velice
široké.
Měří 50 mm na délku a 14,9 mm v průměru.
Vyrábí se zink-uhlíkové, zink-chloridové, alkalické, lithiové a dobíjecí (NiMH).
Použití: dálkové ovladače, svítilny, hodiny, hračky a drobná elektronika.
Malý monočlánek (C)
Baterie označované také jako malý buřt se dnes používají již výjimečně.
Měří 50 mm na délku a 26,2 mm v průměru.
Vyrábí se zink-uhlíkové, zink-chloridové, alkalické a dobíjecí (NiMH).
Použití: rozměrnější svítilny, hodiny a hračky.
Velký monočlánek (D)
Baterie označované také jako velký buřt se dnes používají již výjimečně.
Měří 61,5 mm na délku a 34,2 mm v průměru.
Vyrábí se zink-uhlíkové, zink-chloridové, alkalické a dobíjecí (NiMH).
Použití: rozměrnější svítilny, hodiny a hračky.
Plochá baterie (4,5 V)
Dříve běžný typ baterie se dnes používá spíše výjimečně.
Rozměry jsou 62 x 22 x 67 mm.
Vyrábí se zink-uhlíkové, zink-chloridové a alkalické.
Použití: svítilny.
Devítivoltová baterie (9 V)
Často používaná baterie u přístrojů požadující vyšší napětí.
Rozměry jsou 25,5 x 16,5 x 47,5 mm.
Vyrábí se zink-uhlíkové, zink-chloridové, alkalické a dobíjecí (NiMH).
Použití: dálkové ovladače, detektory kouře, elektronika.
Knoflíkové baterie (mincové)
Jedná se o baterie malých rozměrů pro speciální použití.
Alkalické baterie LRxx, nejběžnější typ LR44 měří 5,4 mm na výšku a 11,6 mm průměru.
Lithiové baterie CRxx, např. CR2032 měří 3,2 mm na výšku a 20 mm v průměru. Obdobně
jsou označením určeny rozměry dalších typů.
Použití: dálkové ovladače, hodinky, malá elektronika.



Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
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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
zářivky
Oleje a tuky
Absorpční činidla
Barvy lepidla a pryskyřice

Akumulátory, baterie, články a
Nepoužitá léčiva
Kyseliny, zásady, pesticidy
Rozpouštědla

POZOR ! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající
provozu běžné domácnosti!!!

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 !!!!!



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
v sobotu 18. května Sbor pro občanské záležitosti a Obecní úřad přivítal při slavnostním
programu sedm nových občánků.
Anna Havlíčková, Dominic Kyncl, Leona Lásková, Gabriela Šteffanová, Dorota Tomešová,
Naxmilian Vodička, Matyas Fišer
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Obec Tatobity pořádá pro občany obce akci

„ZNÁŠ SVÉHO SOUSEDA?“
Jedná se o procházku obcí, tentokrát po Žlábku, kde se budete moci
seznámit s novými, ale i již zapomenutými občany obce, kteří u nás
bydlí. Tentokrát navštívíme Žlábek Vrcha. Doprava zajištěna!

Sejdeme se 19.6. v 17,00hod. na parkovišti u hasičské
zbrojnice v Tatobitech nebo v 17,15 u hasičské
zbrojnice na Žlábku a společně se vydáme na procházku obcí.
Kdo máte zájem, vezměte si pohodlnou obuv a pojďte s námi! Na závěr naší procházky Vás
bude čekat malé překvapení!

OBČANSKÝ SPOLEK DĚDINA V TATOBITECH A OBEC TATOBITY SRDEČNĚ
ZVE VŠECHNY OBČANY,
PŘÁTELÉ TATOBIT A NAŠÍ KRÁSNÉ PAMÁTNÉ LÍPY NA :

SLANOSTI LÍPY
TATOBITY 22.ČERVNA 2019
V sobotu ve 14 hodin shromáždění u „tisícileté“ lípy !


V září odstartuje třetí vlna kotlíkových dotací !!!!
V Libereckém kraji bude vyhlášena výzva 15.7.2019.
Žádosti bude přijímat 23.9.2019
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání schválilo zapojení kraje do třetí vlny
kotlíkových dotací. Nový program odstartuje letos v červenci. Příjem žádostí se spustí
v září. Po rozhodnutí o poskytnutí dotace od ministerstva životního prostředí bude moci
kraj rozdělit na výměnu starých kotlů celkem 139 milionů korun.
Liberecký kraj v současné chvíli připravuje projektovou žádost do 117. výzvy Operačního
programu Životní prostředí pro období 2014–2020. Po schválení žádosti bude moci kraj
rozdělit celkem 139 milionů korun na výměnu zastaralých neekologických kotlů za
ekologické zdroje tepla.
Žadatelé mohou vyměnit kotle na ruční přikládání 1. a 2. emisní třídy za automatické
kotle na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. V letošní výzvě nebude
možné pořídit kombinovaný kotel na uhlí a biomasu. Výše podpory závisí na druhu
pořizovaného zdroje tepla. Stejně jako v předchozích výzvách budou zvýhodněni ti žadatelé,
kteří žijí v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší.
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Výzvu k podávání žádostí kraj vyhlásí letos v červenci. Zájemci pak mohou žádat o podporu
od září. „Vzhledem k tomu, že se v minulém kole kotlíkových dotací osvědčilo elektronické
podání žádosti o dotaci, zůstane kraj u tohoto způsobu podání,“ dodala Radka Loučková
Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských
projektů a územního plánování.
V průběhu vyhlášené výzvy plánuje správce programu – odbor regionálního rozvoje a
evropských projektů – semináře pro žadatele ve vybraných obcích kraje. Zájemci se zde dozví
informace o podmínkách vyhlášeného programu, důležitých termínech a také postupech, jak
žádost na krajský úřad podat.
Podrobnější informace týkající se plánovaných seminářů najdou žadatelé začátkem září
na webových stránkách programu http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace.

Proto neváhejte a začněte s přípravou již nyní !!!
Informace z Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity
INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE
V ČERVNU
Dovolte mi, abych Vás informoval o současném dění ve škole. Máme
před sebou poslední školní měsíc a za sebou úspěšný, ale náročný květen.
V pondělí 6. května se Berušky, které zanedlouho odletí do prvních tříd, byly podívat
u jejich budoucí paní učitelky z první třídy. Bohužel tři Berušky byly nemocné, a tak na
hodinu čtení a psaní dolétly pouze čtyři Berušky. Vyzkoušely si, jaké to je sedět celou
vyučovací hodinu v lavici a dávat pozor, co vše jim paní učitelka říká. Nejprve si s prvňáčky
zahádaly pár hádanek, potom opravovaly popletené obrázky u tabule a ke konci hodiny
dostaly od paní učitelky samostatnou práci, kde měly za úkol zakreslit správný počet zvířátek
a správný počet slabik. Všem Beruškám se dařilo na jedničku a už teď se prý do první třídy
moc těší. A to je dobře, protože už za pár měsíců budou v první třídě opravdu sedět v lavicích
paní učitelky Mileny, která se na ně už teď také moc těší. Vendula Zunová
První týden v květnu byl také ve znamení soutěže pro děti, které chodí do kroužku vaření.
Děti z kroužku vaření si zasoutěžily ve slavné televizní soutěži Masterchef . Ovšem
pouze na území našich Tatobit. Každá soutěžní skupina měla připravené stejné ingredience,
ze kterých měla za úkol uvařit či upéct něco, co by bylo nejen pěkné na pohled, ale hlavně
dobré a jedlé. Podmínkou bylo, aby použily všechny ingredience bez ohledu na množství.
Jako záchranné lano měly možnost tří otázek, za každou vyčerpanou nápovědu se jim
strhávaly dva body z celkového hodnocení.
Jako první se do soutěžního rynku pustila skupina A, ve které jsou Pavlína Kukaňová,
Martina Zadražilová, Marie Mařanová a Stanislav Linka. Všichni byli velice natěšení a plní
odhodlání se se soutěžní výzvou poprat co nejlépe. Proto když se před nimi odkryl tác plný
jídla, začaly jim hlavičky pracovat na plné obrátky. Z mražených jahod, polohrubé mouky,
mléka, cukru, másla, kakaa, tvarohu, vajec a hrnce plného teplé vody se rozhodli, že upečou
jahodový dort s tvarohovým krémem a vše završí jahodovým koktejlem. Vedlo se jim velice
dobře i bez použití jediné otázky. Velmi pěkně spolu spolupracovali a dokázali spolu mluvit a
hlavně se navzájem poslouchat. Práci si rozvrhli tak, že i úklid kuchyně byl na jedničku a vše
stihli v časovém limitu. Jahodový dort na pohled vypadal lákavě a i plánovaný koktejl voněl
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po jahodách. Jediné místečko, kde se malinko zadrhli, byla voda v hrnci. „Na co tu vodu asi
použijeme?“ přemýšleli. Až Standa přišel s důmyslným nápadem – namočit okraj skleniček
ve vodě a potom v cukru. Tím splnili i poslední podmínku, kterou bylo použít všechny
ingredience, které měli připravené. Porota byla mile překvapena jak vzhledem připraveného
jídla, tak ale i chutí. Dort byl sice malinko sražený, ale dal se jíst a koktejl byl také výborný.
Proto tato skupina skončila s pěknými plnými 30 body.
Jako další se do vaření pustila skupina B, ve které jsou Kateřina Cimbálová, Kateřina
Donátová, Jakub Šírek a Jan Kudrnáč. Ingredience a i všechna pravidla a podmínky byly
úplně stejné jako u skupiny A. Tato soutěžní skupina hned od začátku hýřila dobrou náladou a
byla s nimi opravdu legrace. Tak například jahody začali rozmrazovat tak, že je zabalili do
utěrky a Kuba je malinko přilehl a zahříval . Hned zpočátku Kačenku Donátovou napadly
knedlíky. „Budeme vařit knedlíky!“ prohlásila Kačka. „A kde vezmeme zelí?“ zadumala
Kačenka Cimbálová. „Na co zelí? Vždyť máme jahody, uděláme ovocné knedlíky.“ Byla to
jediná skupina, která poznala podle ingrediencí, co by se správně mělo vařit. Zprvu vše
vypadalo velice nadějně, pěknou spoluprací dokázali uplácat těsto, které se ze začátku
malinko lepilo, ale pochopili, že by asi měli mouku použít všechnu. Veliká chyba přišla při
vaření vody na knedlíky. „Kubo, dej prosím tu plotýnku na dvojku, na čtrnáct to je moc,“
prosila Kačenka Cimbálová Kubu. „Já bych to raději dal na sedmičku,“ oponoval Kuba. „Ne,
dej to na dvojku.“ „Tak to dáme na pětku,“ licitoval Kuba. „Víš co, tak to dej na trojku,“
snažila se najít kompromis Kačenka. Z pohledu spolupráce a domluvy to bylo skvělé, ale z
pohledu knedlíků to bylo velmi špatné. Přesto se knedlíky dostaly do osolené, ale bohužel
vlažné vody. Maličko jsem nevydržela a zeptala se, jestli nechtějí použít záchrannou otázku,
ale nechtěli. Asi po pěti minutách mi znovu na tvářili dokázali vykouzlit úsměv. „Co to
je??!!!!“ vykuleně koukal Kuba do hrnce s vodou. Kačenka i ostatní přiskočili k hrnci a
Kačenka suše, ale vážně odpověděla: „Jahoda vyplavala.“ „Co budeme dělat?“ zazněla
otázka z davu. Přestože si nakonec vybrali jednu nápovědu, bylo bohužel pozdě a knedlíky se
nestihly dovařit. Z kakaa, které celou dobu navrhoval Honzík, nakonec byla pouze sklenice
nalitého mléka ozdobená jahodou. A ani s úklidem si tato skupina neporadila tak pěkně jako
skupina předcházející. Bohužel i přes spoustu úsměvných chvil a to i při ochutnávání tato
skupina skončila s 26 body. Musely se jim odečíst dva body za použitou jednu nápovědu,
jeden bod za nedokončený úklid a i když se porota moc snažila, syrové knedlíky sníst
nedokázala a za to musel být odečten ještě jeden bod.
Jako poslední a věkově nejmladší se představila skupina C, ve které vařili Pepa
Kubíček, Kačka Kubíčková, Nikolka Egrtová a Barunka Zunová. I u této skupiny byla radost
pozorovat, jak spolu dokáží spolupracovat. Bylo velice zajímavé, že se tady neobjevil nikdo,
kdo by byl vůdčí a celou skupinu vedl tak jako v ostatních skupinách. Zde měl každý hlas
stejnou váhu. Dokonce se tu neobjevovaly věty toho tipu – udělej to, ale – možná, že bychom
měli udělat, co myslíte?  Vraťme se ale k začátku, kdy i před nimi se objevil tác se stejnými
ingrediencemi a přišla chvíle přemýšlení a rozmýšlení. Jako první nápad padla vařená vajíčka
s tvarohem a jahodami . Naštěstí se nakonec domluvili na tvarohovém dortu s jahodami. A
začalo se. Rozpustili máslo, do misky nasypali část mouky, dali jeden tvaroh a matlali. „To
bude patlanice,“ zkušeně konstatovala Kačenka. „Je to nějaké tuhé, chtělo by to nějak jako –
nadýchanost ,“ upozornila Nikolka. „Nadýchanost? Tak to musíme přidat mouku,“ uvažuje
nahlas Pepa. „Myslím si, že to budeme muset dělat rukama,“ bere těsto do rukou Nikolka. Po
chvilce pozorování Baruška usoudí: „Potřebujeme válec.“ Mezi tím Pepa hledá ve skříni, v
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čem by se to upeklo, a je napůl úspěšný: „Hele, tady je forma.“ „A tohle?“ ukazuje Bára
spodní část formy. „Ne, to tam asi nepatří, ne?“ diví se Pepa. „To je podložka,“ upozorňuje
Barča. „Asi jo ,“ souhlasí Pepa. Bylo velmi příjemné a zábavné pozorovat společné
myšlenkové pochody dětí, jak dokázaly použít vše, co znaly a viděly z domu od maminek,
babiček a možná i malinko od nás ze školy . Když dortové těsto uplácali a vložil do dortové
formy, ne a ne ho rozmačkat až do krajů. Stále se vracelo zpátky. „Možná, že bude lepší, když
ho dáme do trouby a až se malinko zahřeje, tak ho vyndáme a zkusíme znovu uhladit a
roztáhnout,“ usoudila Nikolka a jak řekli, tak také udělali, ale bohužel ani po zahřátí se těsto
nepodařilo dát do tvaru, který by všem vyhovoval. Po deseti minutách se o to pokusili znovu a
nic, tak se rozhodli, že už to asi bude hotové. Trošku jsem se zalekla a nabídla jednu
záchranou otázku, kterou naštěstí využili, a zeptali se, jestli už to mají upečené� . Času jim
zbývalo víc než dost, a tak se dort stihl dopéct, nazdobit a i úklid kuchyně stihli a zvládli na
jedničku. Tato skupina od porotců získala krásných 28 bodů a za to, že byla opravdu věkově
nejmladší, dostala velikou pochvalu. Po víkendu, kdy se všichni porotci vrátili bez zažívacích
potíží zpět do školy, mohlo proběhnout očekávané vyhodnocení. Všem dětem gratulujeme a
už se těšíme na vaření v příštím roce� .
Vendula Zunová a Eva Klementová
Ve středu 15. května jsem také přijímal žádosti k předškolnímu vzdělávání. Letos
jsme mohli přijmout sedm dětí. Žádostí se sešlo také sedm, takže jsem mohl vyhovět všem
žádostem, za což jsem upřímně rád, protože plná školka je zárukou nejen budoucnosti školy,
ale i usměvavé práce paní učitelek. Od příštího školního roku tedy budeme mít ve školce 24
dětí. Je to dobře i z pohledu školy, protože je tu výhled, že by se situace v naší škole mohla
konečně stabilizovat, a nepřekvapí-li nás ministerstvo nějakým „dobrým nápadem“, měli
bychom mít do budoucna o tatobitský dorost postaráno. Dík za to patří Vám, že si vážíte naší
práce, a paním učitelkám za každodenní „neviditelnou“ práci ve prospěch našich dětí.
Ve čtvrtek 16. a v pátek 17. května se konal dvanáctý ročník regionální vlastivědné
soutěže Vlastík 2019. Vloni do nové dekády Vlastík vstoupil v novém hávu. Z
organizačních důvodů se centrem místo tatobitské školy stal tatobitský kulturní dům, kde
všichni zúčastnění spali, jedli a odkud vyráželi plnit venkovní úkoly, které si pro ně
Vlastík přichystal. I letos jsme v tomto modelu pokračovali, a jelikož se nám to osvědčilo,
pevně věřím, že druhá Vlastíkova dekáda bude fungovat právě takto.
Letos se na pozvánce objevila douška „Dvanáctý ročník rozhodně nebude tuctový“ a
dnes již můžu říci, že tuctový opravdu nebyl Je jen škoda, že se nám nepodařilo zajisti i
dvanáct týmů (na poslední chvíli nám z organizačních důvodů jeden tým vypadl a už se mi
nepodařilo sehnat náhradu), protože čarokrásná dvanáctka prostupovala celým
Vlastíkem od začátku do konce. Ale nepředbíhejme a zopakujeme si jen pro připomenutí,
co že to ten Vlastík je? Takže – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden druhák, třeťák,
čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy a
vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly směřují k
poznání místa, ve kterém žijeme.
První den po slavnostním zahájení, které se letos konalo díky krásnému počasí v
prostoru víceúčelového hřiště u školy, na děti čekalo první soutěžní klání – blok úvodních
her na rozhýbání. Jednotlivá družstva házela míčkem na pyramidu z kostiček, aby získala
indicie potřebné ke zdárnému vyplnění prvního pracovního listu. A pak už následoval
přesun do sálu, kde na jedenácti stolech čekaly na naše Vlastíky první protokoly. Po nich
se všechny týmy přesunuly do nedaleké Malířovy zahrady, kde proběhla hra Panorama –
detail. Jelikož letošní Vlastík byl inspirovaný dvanácti českými památkami UNESCA,
hledali soutěžící obrázky z těchto míst a do připravené tabulky měli správně přiřadit
obrázek k názvu jedné z památek. Na čerstvém vzduchu a v pěkném prostředí se děti
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proskočily a znova se vrátily do sálu k druhé části protokolů. Těsně po poledni jsme
všichni zasedli k obědu v Restauraci U Studničků a po krátké poobědové relaxaci vyrazili
všichni soutěžící opět do terénu.
Cílem odpolední strategické hry bylo postavení středověkého města. Každý tým
budoval jedno svoje město na svém pracovním prostoru, běhal do území těžit suroviny,
kde je však čekají škodiči a bránili jim v těžbě. Tým sbíral suroviny, aby si u obchodníka
mohl nakoupit budovy nebo vojáky. Tyto věci potom umisťoval na svůj herní plán a tím
budoval svoje město. Sem tam se stala nějaká akce (pohroma), kdy např. zaútočili na
město lapkové, a pomocí herní kostky se vypočítávalo, zda se město ubránilo nebo ne.
Mohl přijít např. požár, a kdo měl studnu, je zachráněn, kdo ji neměl, přichází o nějakou
budovu (dům). Výsledkem celé hry bylo jedenáct krásných středověkých měst.
Po návratu do kulturního domu čekalo na týmy, ke kterým se už připojili i jejich
pedagogové (právě se vrátili z celodenního vědomostně-poznávacího výletu, který si pro
ně připravila paní starostka (letos byli na vycházce v nedalekém Rovensku pod Troskami,
kde navštívili místní raritu – obrácené zvony) a celý výlet pak zakončily prohlídkou
expozice Stará škola nacházející se v půdních prostorách tatobitské školy), poslední velké
soutěžení s názvem Vltava. Na úvod si všichni poslechli celou Smetanovu Vltavu a poté
dostali slepou mapu, do které měli umístit podle nápovědy zakreslená města. Poznáte je
podle nápovědy? „Královské město, původně se jmenovalo Pšov, centrum vinařství, leží
na soutoku s Otavou.“ Ano, je to Mělník A že Vám tam nesedí ta Otava? No ano,
v každé nápovědě byla vždy jedna malá chybička… A pak už následovala večeře a
večerní, relaxační program. Večerní program byl letos ve znamení společenského chování
a tance. Na úvod si všichni vyslechli povídání o slušném chování a vystupování a pak už
následovala hodinka věnovaná tanečnímu workshopu pod vedením Ilony Šulcové z taneční
školy ILMA Turnov. Dětem se obě aktivity velice líbily, ale bylo znát, že už jsou po celém
dnu unavené. Během chvíle se celý sál ponořil do ticha, které rušilo jen oddechování
spících dětí…
Druhý den se děti dozvěděly průběžné výsledky a opět se vrhly do soutěžení. Čekala
je třetí, závěrečná část protokolů a příprava na závěrečný úkol. Letošní ročník se nesl ve
znamení památek UNESCA, takže jednotlivé týmy měly za úkol představit předem jim
přidělené památky, ale tak, aby v nich nezazněl jejich název. Všechna představení byla
velmi zdařilá a všichni ukázali, že to s účastí na Vlastíkovi myslí vážně a přípravě vždy
věnují hodně svého času. Nových informací pro všechny soutěžící tak bylo opravdu hodně
a Vlastíci si tu osvojili spoustu nových dovedností. A o to nám jde. I hravou formou se dá
hodně naučit a tato soutěž je toho dokladem. Vlastík opět dokázal, že motto celé soutěže
není jen fráze, ale že dochází i k jeho praktickému naplnění
Po obědě na všechny už čekalo jen slavnostní zakončení a oznámení výsledků.
Celkové pořadí bylo následující – vítězem dvoudenního klání se letos stali Vlastíci
z Dobrovice, stříbrní skončili Vlastíci z Liberce – Husovy ulice a bronzový byl tým
z Mašova. Dále se poskládaly týmy z Turnova – ulice 28. října, Turnova – Žižkovy ulice,
Liberce – Kaplického ulice, Koberov, Železného Brodu, Všeně, Tatobit a Rovenska pod
Troskami. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt. Kromě toho díky vstřícnosti
sponzorů (moc jim děkuji a velmi si jejich náklonnosti k celé akci vážíme) ještě každý
účastník dostal tašku propagačních materiálů a nějakou tu drobnost a sladké překvapení.
Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří zejména
Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, paní Jolaně Mazánkové za pamětní
medaile a Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti. Velký podíl na zdaru celé akce
mají všichni pracovníci naší školy, neboť bez jejich pomoci by to určitě nešlo, a
poděkování si bezesporu zaslouží i celý personál Restaurace U Studničků za ochotu, milý
přístup a chutnou krmi. Moc si jich všech za to vážím a velice jim děkuji. Děkuji také
agentuře Hobit za organizaci a paní Lence Roštejnské za dva dny, kdy pilně natáčela, aby
pro všechny mohla udělat DVD záznam z Vlastíka 2019.
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Všem ještě jednou děkuji a věřím, že za rok se tu spolu zase všichni sejdeme,
tentokráte u třináctého ročníku soutěže Vlastík 2020 s tím, že třináctka v podání
Vlastíka rozhodně nebude nešťastná
Ve středu 29. května jsme se všichni fotili, abychom měli památku na letošní školní rok
A co nás čeká v červnu?
AKCE V ČERVNU
po 3. 6.
čt 6. 6.
čt 6. 6.
pá 7. 6.
po 10. 6.
čt 13. 6.
pá 14. 6.
čt 20. 6.
pá 21. 6.

– plavání
– plavání
– rodičovské sdružení pro budoucí prvňáky
– ŠKOLA a ŠKOLKA – dopravní hřiště Svišť
– ŠKOLKA – dopravní hřiště v Turnově
– plavání
– ŠKOLKA – rafty z Líšného
– plavání – poslední lekce
– školní výlet – Josefov a Adršpach

po 24. 6.
st 26. 6.
čt 27. 6.
čt 27. 6.

– rozloučení s předškoláky a páťáky a malé překvapení
– atletický pětiboj
– stopovaná
– ŠKOLKA – Bublinkové odpoledne a Bobřík odvahy

Se školáky se rozloučíme v pátek 28. června, školka bude uzavřena od 8. července do
16. srpna 2019. V úterý 27. srpna 2019 od 15:00 se ve školce koná rodičovské sdružení
pro rodiče nových Berušek – účast je nutná!
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.
Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy

Kultura, zábava
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
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Divadelní soubor MÁJ 1967

CHLUBÍME SE
DS Máj Tatobity reprezentoval obec v oblastní přehlídce Josefodolské divadelní jaro 2019
velice úspěšně. Porota ocenila výběr a úpravu textu, herecké i pěvecké výkony. Nakonec
udělila za představení Chudý kejklíř aneb Noční navštívení 3 čestná uznání. Janě Staňkové za
autorskou kreativitu, Luďku Štěpničkovi za herecký výkon a souboru za sborový zpěv.
Nehrajeme kvůli soutěžím, hrajeme pro naše diváky a trochu i pro sebe, ale náš úspěch je i
úspěchem obce. A náš nápověda a kamarád – Pravoš Valný - obdržel Zlatý odznak J. K. Tyla
Pojizerské oblasti za dlouhodobé zásluhy a za činnost v divadle i další společenské akce obce.
Blahopřejeme.

JS



ZVEME NA ČINOHERNĚ LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
v úterý 4.6. v 8.30hood. sehraje divadelní soubor Na kafíčku na sále v KD představení
Babičky a Bráška Králík nejen pro školu a školku. Srdečně zveme, představení je vhodné
pro děti od 3 let i pro dospělé. Soubor se s tímto představením zúčastnil Národní přehlídky
seniorského divadla v České Třebové a bude mít 2 představení 2.7. na národní přehlídce
Loutkářská Chrudim.
JS


Srdečně Vás zveme na

TATOBITSKÝ HRABÁČEK

Který se koná v prostorách sálu KD v Tatobitech hned vedle Restaurace u
Studničků.
Sobota 15.06.2019 od 12.30 do 16.30hod.
Přijdˇte juknout, koupit nebo prodat.
Neválejte doma zbytečné oblečení, hračky, atd...co už nenosíte nebo nepoužíváte. Prodejte je
a někomu jistě ještě udělají radost a poslouží.
Registrace pro prodávající nejpozději do 13.06.2019. Telefonicky na 604 221 969 p.Matějová
Vstup pro kupující zdarma.
Prodávající vstup 20,-Kč.


OTEVŘENÝ ATELIÉR-KAREL PROCHÁZKA
ZVE-22.ČERVEN (SOBOTA) 2019- od 14.30 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.
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Možnost opékání.
K poslechu a 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.

KP

Sport
Fotbal:
Zápasy okresní fotbalové soutěže v červnu:
Tatobity - Víchová
SF Studenec - Tatobity
Tatobity - Horka

1. 6.
8.6.
15.6.

17:00
14:00
17:00

sobota
sobota
sobota

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
40 let
45 let
45 let
45 let

Klementová Tereza
Machačná Martina
Vaňátko Luboš
Hlubuček Vlastimil
Hošek Josef

50 let
55 let
65 let
80 let
82 let

Bartejsová Jolana
Michalová Iveta
Poršová Helena
Martínková Emilie
Kudrnáč Josef
Gratulujeme!!

Přehled akcí v ČERVNU 2019
2.6.
2.6.
4.6.
14.6.
15.6.
17.6.
19.6.
22.6.
22.6.
25.6.

Dětský den
Nebezpečný odpad
Loutkové představení
Pod pěti kruhy
Tatobitský hrabáček
Veřejné zasedání zastupitelstva
Znáš svého souseda
Slavnost lípy
Otevřený ateliér
Výlet Lázně Bohdaneč

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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