
 
 

 

Informáček listopad 2019 Stránka 1 
 

 

TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK            
LISTOPAD   2019          vydání č. 203       ročník 17. 

 

 

Informace z obce 

Obec Tatobity 

zve všechny občany ke slavnostnímu rozsvícení vánočního 

stromu 

v SOBOTU 30. listopadu od 16 hod. u OÚ.  

  

Rozsvícení stromu bude doplněno kulturním 

vystoupením žáků Masarykovy základní školy, 

občerstvením, hudbou a velkým trhem s vánočním zbožím 

(dřevěné výrobky, háčkované zboží, svícny, drobné dárečky, 

teplé nápoje, zákusky, vánoční cukroví, svařák, klobásy, pečená kýta …). 

A samozřejmě nebude chybět Mikulášská nadílka 

pro děti!!  

❖  
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Odvoz popelnic – odpadu v LISTOPADU  

 

Odvoz odpadu -  popelnic v  listopadu   - začíná zimní svoz  !!!!! 

   červenomodré označení – každý týden 
   žlutomodré označení – 1x za 14 dní 

 

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.  

2.11., 16.11. a 30.11. 
!!!!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. 

➢ Od pátku 8.11. do neděle 10.11.2019  bude kontejner na BIOODPAD přistaven v Tatobitech 
na Dolánkách – u vývěsky pod lípou  a od pátku 15.11. do neděle 17.11.2019 bude umístěný 

na Žlábku u hasičské zbrojnice.  

➢ Znovu upozorňujeme, že do těchto kontejnerů budete moci vhazovat pouze BIOODPAD: 
spadané listí, trávu, pokrácené větve, piliny, posklizňové zbytky z pěstování, zbytky ze 

zpracování ovoce a zeleniny 

 

➢ Připomínáme:   Od září můžete odnášet sběr papíru do Masarykovy základní školy. 

       Dále se ve škole sbírají PET lahve (sešlápnuté!).  

Balíčky papíru (cca do 5kg) či PET lahve můžete ponechat před hlavním vchodem do budovy. 
 

❖  

 

Odpady, odpady a opět odpady. 

Známá věta "Třiďte odpad, má to smysl!", opravdu to smysl má.  

 

Vzhledem k tomu, že naše obec produkuje velké množství komunálního nebo-li směsného 

odpadu, v číslech 205,5 kg na občana za rok, je na zamyšlenou. Oproti obcím s přibližně 

stejným počtem obyvatel, kde vykazují 70 kg na občana za rok.  

Proč u nás v obci je takové množství? 
 

Třídění odpadu není těžké ani náročné. Disponujeme 7 stanovišti pro odběr plastů a skla.  

V Tatobitech máte možnost tento vytříděný odpad vyhodit na pěti místech. Za budovou 

obecního úřadu, na parkovišti u školy v sousedství sběrného místa, na Záhumeni, na 

Dolánkách vedle lip a nově na začátku Průhona. Všechna stanoviště jsou pro občany v 

dostupnosti do 300 m a jsou volně přístupná.  

Na Žlábku v sousedství hasičské zbrojnice a u parčíku Na Vrších.  

Papír v přiměřeně velkých balíčcích se odevzdává do školy, respektive postačí balíček odložit 

k zadnímu nebo přednímu vchodu do školy.  
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Elektro odpad je vybírán bezplatně na sběrném místě, dle provozní doby.  

Na bioodpad jsou určeny kompostéry, které jste na číslo popisné obdrželi od obce a pokud 

Vám jejich kapacita nestačí, je možno bioodpad dát do velkého kontejneru na sběrném místě. 

Nebezpečný odpad je 2x ročně vybírán externí firmou na daných místech (informace v 

Tatobitském informáčku, na úřední desce a plakátovacích plochách).  

A v neposlení řadě, stojí za připomenutí 2x ročně humanitární sbírka, která se vybírá v 

budově OÚ, kde je možno odevzdat textil, obuv, hračky a pod. (informace v Tatobitském 

informáčku a na stránkách obce), vše jde na dobrou věc potřebným. 

 

Myslím tedy, že příležitostí jak třídit a tím i snížit množství směsného odpadu, máme v obci 

Tatobity a Tatobity Žlábek dost. Každý se může zamyslet nad tím, proč je v obci tolik 

směsného odpadu a málo vytříděného. Díky tomuto faktu bude muset být snížena frekvence 

svozu odpadu, aby nemusela být navýšena cena za odpady.  

Třiďme, prosím odpad!!! Těm co to již dělají a je to pro ně samozřejmost, patří díky!!!          

A ti, co ještě nezačali, dělějte to, není na tom nic těžkého!!!! 

Třídění odpadu neděláte proto, že to někdo řekl, děláte to pro sebe, své děti a další generace!!! 

Jak třídit Vám ráda poradím.  

Zuzana Mlejnková 

❖  

 

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!!! 

 

❖  

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. 

❖  

 
Otvírací doby pošty Tatobity od 4.11 do 12.11. 

 

PO  9:30 - 11:45 

ÚT  14:00 - 16:15 

ST  9:30 - 11:45 

ČT  14:00 - 16:15 

PÁ  9:30 - 11:45 

PO  9:30 - 11:45 

ÚT  14:00 - 16:15 
 

Informace z Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity  
 

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY  

– AKCE V LISTOPADU 

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

 

říjen 2019 

 

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“  

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

po 14. 10. – ŠKOLKA – shiatsu masáž – rodiče s dětmi 

čt 17. 10. – ŠKOLKA – Dušičková stopovaná 

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

st 23. 10. – Dýňování v ŠD 

pá 25. 10. – ŠKOLKA – Dýňování u OÚ Tatobity 

29. a 30. 10. – podzimní prázdniny pro školáky 

čt 31. 10. – ředitelské volno 
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A co nás čeká následující měsíc? 

 

listopad 2019 

 

pá 1. 11. – ředitelské volno 

st 6. 11. – program MPP – Jsme parta aneb Putování pouští 

st 6. 11. – ŠKOLKA – shiatsu masáž – rodiče s dětmi 

pá 8. 11. – ŠKOLKA – Příjezd svatého Martina 

út 12. 11. – divadlo Turnov – O hodině navíc 

čt 21. 11. – rodičovské sdružení 

pá 29. 11. – ŠKOLKA – Andělská diskotéka na Žlábku 

so 30. 11. – rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojené trhy u OÚ Tatobity 

 

 

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

Divadelní spolek PRYSKADLO z PRYSKU 

uvádí komedii z pera Antonína Procházky  

KLÍČE NA NEDĚLI 

SOBOTA 2.11.2019 od 19,00hodin 

na sále Kulturního domu v Tatobitech 

❖  

 

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

ve dnech 8. (pátek), 9. (sobota) a 11.(pondělí) listopadu 2019. 

Co pro Vás šéfkuchař chystá?  Husu, kachnu, kuře! 

Na Vaši návštěvu se těší personál restaurace! 

❖  

 

Dne 15.11. 2019 se od 19:00 v KD Tatobity bude opět konat 

POSEZENÍ S DOBRÝM VÍNEM 

A CIMBÁLOVOU MUZIKOU DUŠANA KOTLÁRA 

http://www.skola.tatobity.cz/
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Luděk Štěpnička 

Myslivecký spolek Radostná - Tatobity 

 

pořádá dne 16.11.2019 od 20,00hod. 

 

H U B E R T S K O U    Z Á B A V U 
 

s mysliveckou kuchyní a tombolou 

na sále Kulturního domu v Tatobitech. 

 

Kuchyně je pro Vás otevřena od 18,00hodin. 
 

❖  

 

A je tu divadlo! 

Co nesrdečněji Vás všechny zveme na divadelní představení klasické veselohry  

„ CHARLEYOVA TETA“ od Jevana Brandona Thomase. 

Představení se bude konat v pátek 22.11.2019 v KD Tatobity od 19.00 hodin. 

Občerstvení i pohoštění v podobě domácích koláčů bude stejně jako minule zajištěno. 

Účinkovat budou členové 

 

 

❖  

 

Občanský spolek Dědina pro vás připravuje: 

30  LET  SVOBODY 
 
Koncert k výročí sametové revoluce – Podkrkonošský symfonický orchestr 

pod vedením dirigenta Graziano Sanvito. 

Bohatý program, včetně klavírního koncertu v provedení sólisty Jana Škrobánka. Zažijete i 

scénické provedení Wellingtonova vítězství v bitvě u Vittorie, nebo zavzpomínáte u 

pochodové písně Kupředu, zpátky ni krok. 

 

          Pátek 29.11.2019 od 19.30 hod,  Kulturní dům Tatobity. 
 
Poslední lístky v předprodeji na OÚ Tatobity, ostatní na místě.... 

Přijďte včas, občerstvení na sále zajištěno. 

Pro vás, pořádá Občanský spolek Dědina 
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ZD 
❖  

Andělská diskotéka a rozsvícení vánočního stromečku na Žlábku 

pátek 29.11.2019 od 18 hodin, hasičárna Žlábek 

Dovolujeme si rodiče s dětmi pozvat na dětskou diskotéku, kde budou připraveny soutěže, 

zábavný program, občerstvení pro děti i rodiče i malé dárečky. 

Poté děti slavnostně rozsvítí vánoční stromeček. 

❖  

 

Na prosinec pro Vás připravujeme: 

 

V Á N O Č N Í  P O S E Z E N Í  P R O  S E N I O R Y  

 

Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat dne 11. 12. 2019 od 

16,00hod. na akci „předvánoční posezení pro seniory“ 

v salonku  „Restaurace  U Studničků“.  

Vesele i vážně u svařáčku si popovídáme o nejkrásnějších svátcích roku.  

Také trochu hezké hudby k tomu přidáme.     

A možná bude i překvapení! 

Těšíme se na Vás! 
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Sport 

Fotbal 

Tabulka po podzimní části : 

 

 
 

Životní jubilea oslaví 

10 let Mlejnek Maximilián  65 let Jirásko Vladimír 

35 let Matějová Monika  70 let Hejlková Lea 

35 let Koucký Ondřej   70 let Hejlek Jan 

40 let  Mlejnek Radan   87 let Šťastná Eliška 
60 let Plichtová Marie  

                    Gratulujeme!!!! 

 

Přehled akcí v listopadu 2019 

2.11.   Divadlo Klíče na neděli 
3.11.    Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 

8.,  9. a 11.11.   Péřové hody 

15.11.   Posezení s vínem a cimbálovkou 

16.11.   Hubertská zábava 
22.11.   Divadlo „Charleyova teta“ 

29.11.    Podkronošský symfonický orchestr 

29.11.   Andělská diskotéka a rozsvícení vánočního stromu na Žlábku 
30.11.   Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu v Tatobitech 

 

 

Tatobitský  informáček vydává OÚ Tatobity          Evidenční číslo: MK ČR 20690 

 

# KLUB Z V R P S B P+  
1. 1.FC TATOBITY 11 8 0 3 35:25 24 0  
2. FC Víchová 11 7 2 2 32:12 23 0  
3. TJ Sokol Horka 11 7 0 4 33:26 21 0  
4. TJ Sokol Kruh 11 6 1 4 37:24 19 0  
5. TJ Sokol Rovensko B 11 5 4 2 31:23 19 0  
6. FK Přepeře C 10 6 0 4 38:33 18 0  
7. TJ Sokol Bozkov B 11 5 1 5 28:30 16 0  
8. TJ Sokol Zálesní Lhota 11 4 0 7 28:35 12 0  
9. SK Studenec B 11 3 2 6 34:42 11 0  
10. SK Semily B 11 3 1 7 28:44 10 0  
11. FK Košťálov - Libštát C 10 2 3 5 19:26 9 0  
12. Sport future Studenec 11 1 2 8 17:40 5 0  


