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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
ZÁŘÍ    2019          vydání č. 201        ročník 17. 

 

 

Informace z obce 

P O Z V Á N K A 
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

16. září 2019 v 18,00hod. v salonku Restaurace u Studničků 

 

Program :  Zahájení 

  Směna, prodej pozemků 

Různé 

Diskuse 

Usnesení 

Závěr 

  

 
Obec Tatobity pořádá 

PÍSNĚ KARLA KRYLA v úpravách Daniela Landy 
Sólový pěvecký part JAKUB KAZDA 

Koncert k nedožitým 75. narozeninám Karla Kryla 

 

kostel sv. Vavřince v Tatobitech 

 

v sobotu 28. září od 18,00hod. 
 

  

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 

  

Odvoz popelnic – odpadu v září 

 
svoz 1x za 14 dní  13.9., 27.9. 

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.  

7.9., 21.9. 
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Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat dne 4. 9. 2019 na akci 

poznávejme krásy a historii Libereckého kraje a Hradeckého 

kraje.   

 

Cílem naší cesty bude obec Horní Branná HISTORICKO-NÁRODOPISNÁ EXPOZICE 

„Život pod horami“, následovat bude prohlídka HARRACHOVSKÉ HROBKY SV. 

KŘÍŽE vysvěcené v r. 1870.  

Z Horní Branné odjedeme do Vrchlabí - areál Herlíkovice, kde nás lanová dráha vyveze na 

rozhlednu Žalý. Zde podnikneme hezkou zdravotní procházku.  

V případě nepříznivého počasí na rozhledně Žalý naše cesta povede do krásného hospitálu 

Kuks (prohlídka hospitálu a květné zahrady).  

 

Organizační pokyny : odjezd autobusem z parkoviště od OÚ Tatobity 4.9. 2019  

v 09,00 hodin.  

 

Cena autobus : osoba  50 ,-Kč 

Vstupné muzeum a Harrachovská hrobka sv. Kříže: dospělí 50,-Kč, senioři 30,-Kč  

Vstupné lanová dráha: dospělí 120,-Kč jednosměrná, 160,-Kč obousměrná, senioři 100,-Kč J, 

130,-Kč O 

Vstupné hospitál Kuks: dospělí 120,-Kč, senioři 80,-Kč  

Doporučujeme zvážit pohodlnou ústroj a obuv. 

Možnost občerstvení v restauraci cestou. 

 

  

 

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 08,00 hodin.  

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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Oznámení OSSZ Semily - nové kontaktní místo v Turnově 

OSSZ Semily oznamuje, že od 4. 9. 2019 nově zřizuje kontaktní místo pro oblast agendy 

důchodového pojištění v Turnově. Určeno je pro sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění 

(důchod starobní, invalidní, pozůstalostní a věci s tím související) pro občany s trvalým pobytem 

v okrese Semily.  

 Adresa: Turnov, Skálova čp. 84 (přízemí vpravo) 

 Úřední doba: středa 8:00 – 11:30; 12:00 - 14:00 hodin 

 Telefon: 778 540 826 

Ostatní agendy vyřizuje jako doposud OSSZ Semily na adrese svého sídla Semily, Bořkovská 571, 

telefon 481 651 111. 

  

 

Povinné čipování psů 

  
Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů 

zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon. 

Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od 

1. ledna roku 2020 bude na každého neočipovaného psa nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti 

vzteklině, a to i v případě, když má tento pes v očkovacím průkaze záznam o provedeném očkování 

proti vzteklině. Jinými slovy, od tohoto data nebude očkování proti vzteklině u neočipovaných psů 

úředně platné. 

Není se ale čeho děsit. Čipování je úkon jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip 

velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se aplikuje psovi pod kůži a čip se z jehly 

vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. 

Psa lze následně zaregistrovat do databáze čipovaných psů na www.narodniregistr.cz. Tato registrace 

povinná není. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi 

nalézt jeho majitele. 

Na základě výše uvedeného bude současně s vakcinací proti vzteklině prováděno i čipování 

dosud neočipovaných psů. 
  

Termín očkování a čipování 

 

 středa 18.9.2019 
  
 16,30-17,15 hod. - Žlábek zbrojnice 
 17,15-17,45hod. - Dolánka  
 17,50-18,15hod. - Parkoviště u OÚ 
  
Náhradní termín úterý 24. 9. 2018 -18,15-18,30hod parkoviště u OÚ. 
  
cena vakcinace proti vzteklině 150,-Kč, cena čipování 550,-Kč 
 Pro zájemce případně individuálně návštěvou po telefonické domluvě.  

MVDr. Pavel Šebek tel. 721 306 181 

 

  

 

 

http://www.narodniregistr.cz/
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Vážení chovatelé psů, 

podle poslední novely veterinárního zákona musí být od 1. 1. 2020 načipován každý pes. 

Tato povinnost se netýká psů, kteří byli označeni tetováním před 3. 7. 2011 a mají toto 

tetování čitelné. Pokud  pes  nebude k 1. 1. 2020 načipován, je z pohledu zákona pokládán za 

nenavakcinovaného proti vzteklině se všemi důsledky z toho plynoucími. Nejen k načipování 

vašeho psa můžete využít naši ordinaci. Neváhejte mě kontaktovat na telefonním čísle 

775051173. 

                                                       S přáním hezkého dne MVDr. Jaroslava Kudrnáčová 

             Kozákov 2, Radostná pod Kozákovem 

 

Kultura 

SDH Žlábek si Vás dovoluje pozvat na  

DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI NA ŽLÁBKU 

konané v sobotu 14.9.2019 v hasičárně na Žlábku 

od 15 hodin zábavný program pro děti, občerstvení 

od 20 hodin zábava pro dospělé, živá muzika, moravské víno, teplá kuchyně 

Těsíme se na Vás! 

  

V pátek 20.9.2019 od 19:00 

v KD Tatobity pro Vás připravil zdejší divadelní spolek“Máj 1867“ první představení 

v sezoně a to komedii de la arte „Tři v tom“. Půjde o dcery, otce, nápadníky a legraci okolo 

životních situací. S nastudováním tohoto divadelního kusu přijede soubor “PODIO“ ze Semil, 

kde  v inscenaci vystupuje jako host také principál našeho spolku Luděk Štěpnička.  

Vstupné 70,- KČ      Všechny co nejsrdečněji zveme. 

  

 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tatobity 

pořádá 

13. výstavu ovoce, zeleniny, květin a dalších přírodnin 
 

Téma : VYCHYTÁVKY ZAHRÁDKÁŘEK A ZAHRÁDKÁŘŮ 

 

Výstava se bude konat ve dnech 27.9., 28.9., 29.9. 2019 na sále Kulturního domu v 

Tatobitech 

Obracíme se na vás, kteří budete sklízet letošní úrodu zeleniny a ovoce, o zapůjčení produktů 

k vystavení. 

Doba konání výstavy:  27. 9. - 14,00 - 19,00 hod - pátek 

28. 9. - 10,30 - 18,00 hod - sobota 

            29. 9. - 10,30 - 16,00 hod. - neděle 

Pěstitelé, kteří by zapůjčili své výpěstky k vystavení, se mohou přihlásit u Ing. Pravoslava 

Valného. 

Vstupné dobrovolné!       BOHATÁ TOMBOLA!! ! 
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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! 

 

  

MotoBanda Tatobity 
 
Super, nejlepší akce, smůla na počasí, povedlo se, vydařená akce, perfektně nachystané, těším 

se zase za rok...... To jsou názory těch, kteří přišli i přes nepřízeň počasí na Poutní pobavení 

do Malířovy zahrady. Za všechny zde přikládám doslovný přepis vzkazu, který nám, když 

jsme v neděli po akci uklízeli, donesl jeden občan z Tatobit. Byl velmi spokojený a prý jestli 

chceme, můžeme vzkaz zveřejnit. Tak tedy: 

 

Vážení spoluobčané, 

chtěl bych se s vámi podělit o několik postřehů z nedávné akce „Poutní pobavení“, 

kterou uspořádal nejmladší spolek naší obce – MotoBanda. 

Akci umístili netradičně do malebného prostředí Dědinovy zahrady. Altán se proměnil v 

dočasné působiště diskžokeje. Po obou stranách byly vystaveny nádherné, nablýskané 

motocykly. Na ploše Zahrady pak vyrostly velké slunečníky a altány, doplněné prodejními 

stánky. Zde každý příchozí dostal zdarma šťopičku domácí pálenky. Domácí pak byly i 

pikantní klobásky na grilu. Aby byla naplněna litera zákona a zajištěn komfort zúčastněných, 

byly zde přistaveny i dvě WC budky. 

Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší, kteří dostali zdarma lízátko a měli k dispozici velký 

nafukovací skákací hrad. Toto vše se snažilo zhatit deštivé počasí, které se navečer konečně 

umoudřilo. Návštěvníci, kterých časem přibývalo, si objednávali své oblíbené písničky. 

Netrvalo dlouho a taneční parket před altánem se zaplnil. 

Velice příjemný večer pokračoval a jako první překvapení pořadatelů bylo kouzelné 

vystoupení „ohnivé slečny“ z Rovenska. Její taneční vystoupení, při kterém roztáčela ohnivé 

louče, bralo přítomným dech. A aby toho nebylo málo, následovalo druhé překvapení. Tím byl 

velkolepý ohňostroj, který více než sty výstřely rozzářil noční oblohu. Každý se divil, že 

pořadatelé na takové krásné akci ani nevybírali vstupné. Litovat může jen ten, kdo nepřišel. 

Děkuji vám. 

 

Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat obci za zajištění mobilních WC. 

Panu Lábovi, který celý areál „zásoboval“ elektrickým proudem. 

A samozřejmě všem členům MotoBandy, kteří své úkoly splnili na 100% . 

Byla to pro nás velká výzva, hodně práce i času, ale stálo to za to. 

MotoBanda jede a příští rok se můžete těšit na další překvapení.... 

                                                                                                                                 ZD 

 



 
 

 

Informáček  září 2019 Stránka 6 
 

 

Sport 

Fotbal 
zápasy okresní soutěže v srpnu: 

 

FK Přepeře C    1. FC Tatobity 1.9.  17:00  neděle 

1.FC Tatobity   SK Studenec B 7.9.  17,00  sobota 

TJ Sokol Zálesní Lhota   1.FC Tatobity 14.9.  17,00  sobota 

1.FC Tatobity   SK Semily B  21.9.  16,30  sobota 

FC Víchová     1.FC Tatobity 28.9.  16,30  sobota 

 

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

točené pivko…..  

Od 8.9.2019 od 17,00hod. budou na hřišti v Tatobitech probíhat tradiční nedělní fotbálky! 

Kdo máte chuť, přijďte si s námi kopnout!  

 

  

Od pondělí 2. září opět po prázdninách začíná ZUMBA - vždy pondělí od 19,00hod. – sál KD 

Tatobity.  

Co s sebou? Obuv na přezutí, volnější oblečení a náladu si zacvičit, zatancovat 

  

Od čtvrtka 12. září bude probíhat pravidelné CVIČENÍ JÓGY v kulturním domě v 

TATOBITECH. Začínáme v 18h a cvičení standardně trvá 1,5 hodiny. Na cvičení je vhodné 

pohodlné oblečení, deku na relaxační část a případně neklouzavou podložku (několik podložek 

máme). Cvičení jógy, které budeme praktikovat, je vhodné pro dospělé všech věkových kategorií 

a pro děti od 10 let. Je zaměřeno na protažení, zlepšuje držení těla, pohyb a koncentraci. Při 

dechovém cvičení se pročistíme a rozproudíme energii. Na závěr se uvolníme při relaxaci. 

 Těší se na Vás cvičitelka Marie Hlaváčová 
 

Životní jubilea oslaví 

15 let Koubková Tereza   65 let Horváth Alexander 

35 let Tomeš Petr    84 let Kodrová Jaroslava 

50 let Vandová Jindřiška 

Gratulujeme!!!! 

Přehled akcí v srpnu 2019 

4.9. výlet na Žalý a do Horní Branné 

7.9. fotbal 1.FC Tatobity  - SK Studenec B 

14.9. Dožínkové slavnosti na Žlábku 

18.9. očkování psů 

20.9. divadelní vystoupení souboru PODIO ze Semil 

21.9. fotbal 1.FC Tatobity  - SK Semily B 

27.9. – 29.9. 13.výstava ovoce, zeleniny , květin a dalších přírodnin 

28.9. koncert v kostele sv.Vavřince 

5.10. Zvěřinové hody 

10.10. výlet do DETOA a Protržená přehrada 

18.10. koncert Petry Janů 

 

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/

