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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK            
ŘÍJEN    2019          vydání č. 202       ročník 17. 

 

 

Informace z obce 

Obec Tatobity pořádá 

Koncert PETRY JANŮ se skupinou Amsterdam 

V pátek 18. října od 19 hodin v KD Tatobity. 

Předprodej vstupenek na OÚ Tatobity. Cena 390,- Kč 

  
 

OBEC TATOBITY A LUBOŠ VRÁNEK VÁS ZVOU NA PROMÍTÁNÍ 

VÍTEJTE V ALBÁNII 

objevte zemi své příští dovolené a vyražte! 

 Albánie mne nadchla. Nádherná příroda často téměř nedotčená civilizací, báječní lidé, 

výborná káva i z(a)tracené cesty jsou zážitky, na které se nezapomíná. Pokusím se o ně a své 

dojmy s vámi podělit. Albánií projedeme skok za skokem, šokem za šokem. Přiblížím vám 

Evropu daleko od Evropy a určitě objevíte zemi, která za návštěvu stojí. 

Promítání se koná ve středu 9.10.2019 od 18h v Hostinci U Studničků 

Vstupné dobrovolné! 

  

Divadelní spolek PRYSKADLO 

uvádí komedii z pera Antonína Procházky  

KLÍČE NA NEDĚLI 

SOBOTA 2.11.2019 od 19,00hodin 

na sále Kulturního domu v Tatobitech 
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Odvoz popelnic – odpadu v ŘÍJNU 

 
svoz 1x za 14 dní  11.10., 25.10. 

Sběrný dvůr je pro Vás otevřený : 

   každé pondělí  11,00 – 11,30 hod.  

každý čtvrtek   14,30  - 15,00 hod. 

každý sudý týden - sobota 1 x za 14 dní od 10,00 – 10,30 hod.  

5.10., 19.10., 2.11. 

 
!!!!Prosíme občany a chalupáře, aby neodkládali svůj odpad před sběrný dvůr!!!!!!. Pro tyto 

účely je sběrný dvůr otevřený dle rozpisu nebo je možné uložení odpadu sjednat  mimo otevírací dobu 

na tel. čísle: 724 179 996. 

Rozmístění kontejneru v měsíci říjnu pro BIO odpad: 

 Po celý měsíc říjen bude volně k dispozici kontejner na BIO odpad před sběrným dvorem.  

Zde vhazujte pouze BIO odpad!!!! 

 Od 18. – 21.10. bude kontejner na BIO odpad umístěn na odstavné ploše pod lípou. 

 Od 25. - 28.10. bude kontejner na BIO odpad umístěn na Žlábku před hasičskou zbrojnicí 

 
 

 

  

Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat dne 10. 10. 2019 na 

akci, poznávejme krásy a historii Libereckého kraje. 

Naše putování povede do Desné v Jizerských horách k naučné stezce  u Protržené  

přehrady. Cílem další cesty budou Albrechtice v Jizerských horách k jednomu 

z významných výrobců dřevěných hraček „DETOA“s komentovanou prohlídkou firmy.    

Organizační pokyny : odjezd autobusem z parkoviště od OÚ Tatobity 10. 10. 2019  

v 7,30 hodin !!!!! (původně byl odjezd v 08,00hod.) 

Žádáme zájemce o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tatobity do 4. 10. 2019 

Cena autobusu : zdarma 

Doporučujeme zvážit pohodlnou ústroj a obuv. 

Možnost občerstvení. 

Těšíme se na Vaší účast. 

Informace k zájezdu Ladislav Dudek, tel.: 725 418 267 
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Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 
 

neděle 3. listopadu 2019 
 

14,20  - 14,30 hod. parkoviště OÚ – Tatobity 

14,35 – 14,40 hod. 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!! 

 

Odpady budou předány osobně občany na označených stanovištích přímo pracovníkům 

zajišťujícím sběr!  Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!!! 

 

  

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci 

s Obecním úřadem Tatobity vyhlašuje 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
 Seznam věcí, které můžete dát do sbírek: 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  

 Látky (minimálně 1m
2
, 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 
 

Sbírka se uskuteční  od 21.10. – 31.10.2019 

místo:  OÚ Tatobity 
 

Pondělí, středa:  7,00 – 18,00hod. 

Úterý, čtvrtek, pátek:  7,00 – 14,00hod. 
  

http://www.google.cz/imgres?q=nebezpe%C4%8Dn%C3%BD+odpad&hl=cs&biw=968&bih=634&gbv=2&tbm=isch&tbnid=9yar7dW6U0TbNM:&imgrefurl=http://www.stromprop.cz/eshop-p2673-k118-nebezpecny-odpad&docid=J0RNraDERuaNyM&imgurl=http://www.stromprop.cz/obrazky/eshop/3/1959.gif&w=352&h=500&ei=qAOMT6vQH82Rswar8p2ADA&zoom=1&iact=hc&vpx=420&vpy=92&dur=125&hovh=268&hovw=188&tx=98&ty=130&sig=103874044268379342834&page=1&tbnh=127&tbnw=89&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:8,s:0,i:97
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Ve dnech 17.1. a 18.1.2020 od 09,00hod. bude v 
naší obci čistit komíny  
pracovník z Kominictví Červinka.  
Kdo má zájem o vyčištění komínu na svých 
nemovitostech, ať nahlásí na OÚ Tatobity do 
30.11.2019 termín který mu vyhovuje, číslo 
nemovitosti a tel. spojení.  
Tyto komíny budou přednostně vyčištěny. 

  

 

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ŘÍJNU 

 

 

 

Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili: 

 

září 2019 

 

po 2. 9.  zahájení školního roku 2019/2020 

út 3. 9.   ukázková hodina tenisu 

4. – 6. 9.   Výlet za poznáním (sama sebe) – Lučany nad Nisou 

út 17. 9.   ŠKOLA A ŠKOLKA – nábor do Tanečního klubu – (KD od 15:15) 

út 17. 9.   ŠKOLKA – rodičovské sdružení 

st 18. 9.  ŠKOLKA – shiatsu masáž – rodiče s dětmi 

čt 19. 9.   rodičovské sdružení 

pá 20. 9.   výstup na Kozákov ve spolupráci s PPP v Semilech a plnění MPP –  

Zdravý životní styl 

po 23. 9.   divadlo Turnov – Čert a Káča 

st 25. 9.   Bramboriáda v ŠD – 12:00 – 14:45 

st 25. 9.   ŠKOLKA – loutkové divadlo ve školce 

st 25. 9.   ŠKOLKA – Drakiáda aneb odpoledne s drakem Mraklákem – od 16:00 

 

A co nás čeká následující měsíc? 

 

říjen 2019 

 

Od října začínají ve škole a školce fungovat kroužky: 

 

ŠKOLKA 

 

flétna:     úterý 12:15 – 13:00 

anglický jazyk:   pondělí, středa, pátek 12:00 – 12:30 

školička pro předškoláky:  čtvrtek 12:15 – 13:00 

míčové hry:    čtvrtek 15:00 – 16:00 
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tenis:     úterý - skupina A 10:00 - 10:45, skupina B 10:45 – 11:30 

zumba:    úterý 15:30 – 16:30 

 

ŠKOLA 

 

anglický jazyk:   pátek - 1. ročník 12:30 – 13:15, 2. ročník 13:15 – 14:00 

zumba:    úterý 15:30 – 16:30 

flétna:     středa (1. – 2. ročník) 

 a pátek (3. – 5. ročník) – v rámci a případně po HV 

počítače:    úterý 13:00 – 13:45 

míčové hry:    středa 15:00 – 16:00 

dramatický kroužek:   čtvrtek – 1x za 14 dní 13:30 – 15:00 

šití:     pondělí – 1x za 14 dní (skupina A a B) 13:30 – 15:00 

vaření:    úterý – 1x za 14 dní (skupina A a B) 14:00 – 15:30 

fotografický kroužek –  pátek 14:00 – 15:00 

 

 

st 2. 10.  ŠKOLA A ŠKOLKA – divadlo Semily – Povídejme si děti 

po 7. 10.  ŠKOLA A ŠKOLKA – divadlo Turnov – Čtyřlístek a talisman moci 

út 8. 10.   štrůdlování ve školní družině 

st 9. 10.   ŠKOLKA – beseda s ředitelkou PPP Semily Mgr. Věrou Provazníkovou – 

„Máme doma předškoláka“ – 17:00 – dle potřeby 

čt 10. 10.  výlet s OÚ Tatobity – Protržená přehrada a Detoa Albrechtice 

st 23. 10.  ŠKOLKA – divadlo Turnov – Maková panenka a Motýl Emanuel 

29. a 30. 10.   podzimní prázdniny pro školáky 

čt 31. 10.   ředitelské volno 

 

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 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK RADOSTNÁ – TATOBITY Z.S. 

 

vás srdečně zve na 
 

ZVEŘINOVÉ HODY 
 

na sále Kulturního domu v Tatobitech 

dne 5. října    11,00 – 18,00hod. 

Zvěřinové speciality 

Pitný režim zajištěn! 

Program pro děti! 

K poslechu Vám zahraje živá hudba! 

 

  
 

 

http://www.skola.tatobity.cz/
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tatobity 

pořádá 

ZÁJEZD NA VÝSTAVU 

KOPIDLENSKÝ   KVÍTEK 

která se koná dne 12.10.2019/sobota/ v zámeckém areálu Zahradnické školy v Kopidlně. 

Organizační pokyny : odjezd 12.10.2019  v 08,30hod. z parkoviště od Obecního úřadu, 

příjezd kolem 16,00hod. 

 

Cena :  člen ČZS zdarma, rodinný příslušník člena 20,-Kč, ostatní 50,-Kč, děti do 15-let 

zdarma. 

Přihlášky přijímá p. Koucká B. osobně. 

 

 

  

 

Restaurace U Studničků Vás zve na tradiční zvěřinové hody, které se konají  

ve dnech 25. (pátek), 26. (sobota) října 2019. 

Co pro Vás šéfkuchař chystá?  Srnčí, kančí a dančí speciality! 

 

Na Vaši návštěvu se těší personál restaurace, který obdržel výše uvedené ocenění!!!!! 
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„B A B I N E C“     pořádá    pro    děti   a    dospělé 

11. ročník  T A T O B I T S K É    D Ý N Ě 

Kdo máte zájem o tuto akci, přijďte a přineste vydlabanou, nazdobenou dýni  

v pátek  25. října 2019 od 16,00 hod. k Obecnímu úřadu, 
kde budou tyto dýně v podvečer slavnostně rozsvíceny. 

Pro děti jsou připraveny soutěže s věcnými cenami! 

 

Na podvečer této slavnosti zveme i ostatní občany, určitě se bude na co 

dívat! 

Drobné občerstvení zajištěno!!! 
  

 

Výbor základní organizace českého zahrádkářského svazu v Tatobitech děkuje 

všem členům a ostatním spoluobčanům, kteří se podíleli svými výpěstky  

na 13. výstavě ovoce, zeleniny a dalších přírodnin. 

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci v roce 2020 

Výbor ZO ČZS 

 
  

 

Občanský spolek Dědina  pro vás připravuje: 

 
Ke třicátému výročí konce komunistické totality scénický koncert, v podání známého 

Podkrkonošského symfonického orchestru,  30 let svobody. 
Tyto náročné koncerty se uskuteční pouze čtyři v celé republice. 

 

Zazní například Lisztův klavírní koncert č.1 se sólistou Janem Škrobánkem, monumentální 

Welingtonovo vítězství nad Napoleonovou armádou, od L.v. Beethovena a také několik děl 

přímo spojených s nesvobodou minulého režimu. Bude to scénicky pojaté – z orchestru se 

vyčlení 4 trubky, 4 horny a 6 bubeníků, kteří na začátku druhé půlky v orchestru sedět 

nebudou. Za doprovodu pochodového bubínku pak nastoupí 3 bubeníci, 2 trubky a 2 horny 

jako anglická armáda na jednu stranu sálu. Pak bude následovat anglické pochodové téma. 

Pak přijde na druhou stranu sálu francouzská armáda a bude následovat francouzské 

pochodové téma. Pak přijde bitva. A po ní od 8. minuty krátká vítězná symfonie. Je to pro 

diváky jedinečný zážitek. 

Dále po téměř 10 letech zahrají klavírní koncert. To je vždy svátek a pro diváka atraktivní věc. 

Interní aranž Pražského filmového orchestru z hudby ze seriálu Zdivočelá země. 

Pochod Kupředu levá, atd... 

 

Koncert se uskuteční v pátek 29.11.2019 od 19.30 hod. 
Kulturní sál v Tatobitech bude pro vás vzorně nachystán a nově zde bude přímo na sále 

možnost občerstvení, v podobě alko nealko. Proto přijďte prosím včas, ať si vyjímečný 

zážitek užijete. 

Předprodej vstupenek (250,-Kč) od 1.10. na OÚ v Tatobitech, případně firma PESO v 

Turnově. 
Vzhledem ke zmenšenému prostoru pro diváky je počet míst omezen. Zajistěte si vstupenky 

včas.                          ZD                                                                                                                                   
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Sport 

Fotbal 
zápasy okresní soutěže v říjnu: 

Tatobity – Horka  5. října  16:00  sobota 

Kruh – Tatobity  12. října 15:30  sobota 

Tatobity – SF Studenec 19. října 15:30  sobota 
# KLUB Z V R P S B P+ P- 

1. 1.FC TATOBITY 8 6 0 2 22:15 18 0 0 

2. FC Víchová 8 5 1 2 19:8 16 0 0 

3. TJ Sokol Horka 7 5 0 2 21:14 15 0 0 

4. FK Přepeře C 8 5 0 3 32:28 15 0 0 

5. TJ Sokol Kruh 7 4 0 3 22:15 12 0 0 

6. SK Studenec B 8 3 2 3 31:26 11 0 0 

7. TJ Sokol Rovensko B 7 3 2 2 19:16 11 0 0 

8. TJ Sokol Bozkov B 8 3 1 4 19:24 10 0 0 

9. TJ Sokol Zálesní Lhota 8 3 0 5 19:25 9 0 0 

10. SK Semily B 8 3 0 5 23:32 9 0 0 

11. FK Košťálov - Libštát C 7 1 1 5 14:23 4 0 0 

12. Sport future Studenec 8 1 1 6 13:28 4 0 0 

 

Kiosek na hřišti je vždy otevřený při domácích zápasech hodinu před začátkem!!!! Klobásky, 

točené pivko…..  
 

Životní jubilea oslaví 

15 let Hušek Jan    45 let Bartejs Radek 

30 let Kysela Tomáš    70 let Kočová Eliška 

35 let Svitáková Lucie   83 let Lásková Hana 

40 let Zuna Zdeněk    83 let Mánková Ludmila 

40 let Koubek Radomír    

                    Gratulujeme!!!! 

Přehled akcí v říjnu 2019 

5.10. zvěřinové hody  - Myslivecký spolek Radostná - Tatobity 

5.10. fotbal Tatobity – Horka 

9.10. promítání – Vítejte v Albánii 

10.10. výlet do DETOA a Protržená přehrada 

12.10. výlet Kopidlenský kvítek 

18.10. koncert Petry Janů 

19.10.  fotbal Tatobity – SF Studenec 

21.10. – 31.10. Humanitární sbírka  

25.10. – 26.10.  zvěřinové hody – Restaurace u Studničků 

25.10  Tatobitská dýně 

2.11. Divadlo Klíče na neděli 

3.11.  Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 

 

 

Tatobitský  informáček vydává OÚ Tatobity          Evidenční číslo: MK ČR 20690 

 


