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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
PROSINEC 2019           vydání č. 204         ročník 17. 

 

Informace z obce                                                                                                                     

Obec Tatobity přeje všem svým občanům krásné prožití vánočních svátků, klid 

a pohodu v rodinách, vzájemné porozumění, pevné zdraví a štěstí v roce 

2020! 

 

❖  

   

Nastanou VÁNOCE, a tak si připomeňme trochu z historie. 

Vánoce (z něm. Weihnachten svaté noci) jsou svátky, které v křesťanské tradici představují 

oslavu narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším 

křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do slavnosti Křtu Páně (první neděle po 6. 

lednu). Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova 

narození, oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se 

Vánoce v církvi slaví od 7. století. 

V Česku je však za vrchol Vánoc považován především nevěřícími omylem Štědrý den,      

24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba 

adventní, která Vánocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí 

vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví; 

některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, 

který na tyto dny též připadá. V současné době se však původní, náboženský význam Vánoc 

vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků. Většina 

českých rodin si na Vánoce pořídí vánoční stromeček, který ozdobí skleněnými koulemi, 

třpytivými řetězy, vločkami, nebo slaměnými a jinými ozdobami. Na Štědrý den lidé podle 

tradice nesmí celý den nic jíst, aby viděli zlaté prasátko. Ke štědrovečerní večeři se většinou 

podává smažený kapr nebo řízek s bramborovým salátem. Po večeři zazvoní zvoneček, a 

pokud jsme byli celý rok hodní, pod stromečkem najdeme dárky od Ježíška! 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Narozen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99est_P%C3%A1n%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/3._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5an
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teolog
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/336
http://cs.wikipedia.org/wiki/7._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
http://cs.wikipedia.org/wiki/24._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vigilie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ek
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_cukrov%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
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❖  

 
 

Dne 9. prosince 2019 od 18,00hod. 

se uskuteční v salonku Restaurace u Studničků 

V E Ř E J N É  Z A S E D Á N Í  Z A S T U P I T E L S T V A  

Program:      Zahájení 

  Zprávy o činnosti Rady 
  Rozpočet školy, obce 

  Vyhlášky 

  Inventury 

  Věcné břemeno 
  Diskuse 

  Závěr 

 

❖  

 

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  
 

ve středu 11. prosince 2019 od 16,00 hodin v Salonku Restaurace u Studničků 

 
Občerstvení a hudební doprovod zajištěn! 

                                                                                             Srdečně zveme! 

   

❖  

 

TRADIČNÍ  PŮLNOČNÍ  MŠE  SE ZPĚVY 

V KOSTELE  SV.VAVŘINCE 

 

se koná  v úterý 24.12.2019 od 21,00hod. 

 

 
❖  

 

Odvoz odpadu -  červenomodré označení – každý týden 

   žlutomodré označení – 1x za 14 dní 
 

Sběrný dvůr  je pro Vás otevřený: 

   pondělí (2.12.; 9.12.; 16.12.)  11,00 – 11,30 hod.  

čtvrtek  (5.12.; 12.12.; 19.12.) 14,30  - 15,00 hod. 

sobota     pouze 14.12. od 10,00 do 10,30 hod.  
 

❖  
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Zimní údržba  

Žádáme občany, kteří mají zaparkované automobily při místních komunikacích, aby si je zaparkovali 

na jiná místa, neboť brání v úklidu komunikace od sněhu. Jedná se hlavně o místní komunikace se 

zúženým průjezdem. Například obě ulice naproti OÚ, Zahumeň, Dolánka, kolem „Židovny“ atd. Musí 

být zachován dostatečný průjezd pro sanitní a hasičské vozy, ale také pro vozy ČEZ (k trafostanici 

v první ulici proti OÚ) a SČVaK při odstraňování náhle vzniklých poruch. 

Stromy – prořezání 

Obecní úřad jako silniční správní úřad vyzývá dle § 35 silničního zákona č. 13/1997 majitele 

přilehlých pozemků okolo místních a účelových komunikací, aby provedli vyřezání náletových dřevin 

z důvodu bezpečnosti provozu a provádění zimní údržby do 31. 12. 2019. Po tomto termínu bude 

odstranění dřevin provedeno na náklady vlastníků pozemků. 

❖      

Upozornění : 

Oznamujeme, že v období od  23.12.2019 – 6.1.2020 bude Obecní úřad v Tatobitech 

z důvodu čerpání dovolené uzavřen.   

V naléhavých případech volejte 724 179 996.      

            

   Děkujeme za pochopení 

❖      

Návrh seznamu akcí pro seniory obce Tatobity na rok 2020 

1. Březen – 30. 3. od 18:00 hodin jarní setkání s hudbou, výroba dekorací 

k Velikonočním svátkům a jiné v Restauraci u Studničků - salonek. Občerstvení 

zajištěno u hostinského Václava za své. 

2. Duben – 22. 4. výlet hrad Pecka, Novopacká klenotnice a Klášterní kostel Nová Paka. 

Doprava autobus. 

3.  Květen – 21. 5. výlet zámek Jaroměřice nad Rokytnou, prohlídka pivovaru Dalešice 

film „Postřižiny“. Doprava autobus. 

4. Červen – 15. 6. výlet Lázně Bohdaneč a hrad Kunětická hora. Doprava autobus. 

5. Červen – 26. 6. Sportovní odpoledne pro 55+, hřiště u školy Tatobity. Občerstvení a 

ceny budou zajištěny.  

6. Září – 3. 9. výlet na lodi nástup Poděbrady. Následně lázeňská kolonáda a zámek 

Poděbrady (Kersko). Doprava autobus. 

7. Říjen – 6. 10. výlet Nové Hrady a Proseč. Doprava autobus. 

8.  Prosinec – 4. 12. od 18:00 hodin předvánoční posezení s hudbou Restaurace u 

Studničků – salonek.  

Akce se budou konat vždy ve dnech po – pá. Podle náročnosti budou výlety také 

celodenní. Časy odjezdu autobusu, cena a ostatní informace budou v dostatečném 

předstihu upřesněny. 
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Další možné cíle výletů po krásných místech naši vlasti: 

- Lanovkou na Sněžku 

- České Švýcarsko - projížďka lodí krásné přírodní scenérie 

- Frýdlantsko  - zámky, hrady a kratší pěší tury 

- Litoměřice - historické centrum města 

- Mělník - zámek     

           Ladislav Dudek zastupitel obce                                      mobil: 725 418 267                      

❖  

 

DO TATOBIT MÍŘÍ HVĚZDY 

Talk show HVĚZDNÁ SETKÁNÍ se bude od ledna pravidelně každý měsíc konat 

v KD Tatobity. Moderovaný večer se známými osobnostmi uměleckého a veřejného života 

nese společné motto:                                                                                     

„Smích nedělá život lehčí, ale pomáhá, aby byl lepší.“ 

Zajímavé a vzácné hosty přivede do Tatobit autorka a zároveň moderátorka HVĚZDNÝCH 

SETKÁNÍ paní Marianne Ehrenthal. 

Prvním hostem, kterého 24. ledna 2020 v 19,00hodin v KD Tatobitech 

přivítáme, je pan režisér  

Z D E N Ě K    T R O Š K A 

Můžeme prozradit, že nepřijede sám a naopak i pro něj bude nachystané 

jedno překvapení.  

Vstupenky jsou v předprodeji na OÚ, cena 190,-Kč – možné využít jako vánoční dárek! 

 

Talk show HVĚZDNÁ SETKÁNÍ, která si už našla pravidelnou cestu ke svému publiku 

v Praze, vznikla na podporu projektu „Světýlko pro maminku“. 

Projekt „Světýlko pro maminku“ je určen maminkám, rodinám, které ztratily své milované 

dospělé dítě. Jeho autorkou a zakladatelkou je paní Marianne Ehrenthal. 

 

 

 

Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a bezpečí 
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Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vánočními svátky. Letos připadá první 

adventní neděle na 1. prosince. Také lidé v České republice si oblíbili tradiční oslavy adventního 
období, ke kterému patří zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo svíček může přinést do 

každého domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na 

majetku, zdraví a někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým zážitkům s ohněm, máme 

tu několik základních rad, jak nakládat se zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.  

• Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou lampu bez dozoru dospělé osoby, 

přitom pozor na únavu, usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku dosáhly malé děti. 
Hlídejme také starší děti a domácí mazlíčky. 

• Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu patří podložka z 

nehořlavého materiálu o dostatečné šíři, například z keramiky, kovu nebo kalíšek ze 

žáruvzdorného skla. Pokud dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou 
podložkou rozšíření ohně na nábytek, interiérové textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy 

nedávejme pod svíčky ubrousky z hořlavých materiálů, jako je například papír či textil. 

• Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou 

větvičky jehličnatých stromů a další ozdoby z plastů, textilií či papíru. 

• Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku převrhnout nebo plamen rozkmitat a 
zapálit okolní ozdoby na věnci nebo svícnu, případně záclony a další bytové textilie. 

• Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce o bezpečnost. Například svíčky, které 

mají v sobě zalisované suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po prohoření tuto 

ozdobu snadno zapálit a následně způsobit požár, který se v bytě šíří velmi rychle. 

• Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce z nehořlavého materiálu, který 

oddělí svíčku od dekorace a zachytí horký vosk, svíčky v žádném případě nezapalujme. Věnec 

s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze jako dekoraci.  

Požáry vánočních stromků 

Požáry vánočních stromků od zapálených svíček a prskavek se už objevují ojediněle, protože většina 

domácností dnes využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom měli dodržovat základní bezpečnostní 

pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití 

a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik případů z minulých let, kdy kvůli 

elektrickému zkratu začal hořet vánoční stromek.  

Vaření a pečení 

Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při pečení, vaření a smažení nenechávejme 

bez dozoru zapnutý sporák nebo vařič, dbejme zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke 

vznícení připravovaných potravin. Pamatujme, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny 

se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k „výbuchu“, rozšíření požáru na digestoř a 

kuchyňskou linku, případně popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší pánev zakrýt 

pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, případně použít 

hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před začátkem hašení je třeba vypnout 

přívod energie. 

Zábavní pyrotechnika 

Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového roku, ale v posledních letech i vánočních svátků, s efekty 

zábavní pyrotechniky, jejíž používání má svá pravidla. V některých obcích upravuje místo a čas 

používání zábavní pyrotechniky obecně závazná vyhláška. Také vypouštění lampionů štěstí je 

v některých městech a obcích zcela zakázáno. 

• Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětem. 

• Dodržujme vždy pokynů výrobce. 
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• Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 

• Pyrotechnické předměty odpalujeme v dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat, abychom 

zamezili zraněním nebo případnému poškození sluchu.  

• Pro odpalování různých pyrotechnických předmětů zvolme volná prostranství, neodpalujme 

je v uzavřených prostorech, v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá světlice může zapálit 
například obložení balkonu či jiné hořlavé materiály. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný čas adventu a krásné vánoční svátky! 

❖  

V sobotu dne 17. – 18.1. od 09,00hod. bude v naší obci čistit komíny 

pracovník z Kominictví Červinka. Kdo má zájem o vyčištění komínu, ať 

zavolá nebo se nahlásí na OÚ Tatobity do 20.12.2019.  Tyto komíny budou 

přednostně vyčištěny. 

 

❖                                                                                                                                                                                               

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY  

–     AKCE V PROSINCI 

 

 

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

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 

po 18. 11. – vánoční focení 

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 

 

A co nás čeká následující měsíc? 

prosinec 2019 

 

čt 5. 12. - ŠKOLKA - shiatsu masáž - rodiče s dětmi 

pá 6. 12. – vánoční dílna v OMČR 

út 10. 12. – ŠKOLKA – divadlo Turnov – Pohádky na Vánoce 

čt 19. 12. – ŠKOLA a ŠKOLKA – Vánoční besídka (nejen) pro rodiče (od 16:00) 

23. 12. – 3. 1. 2020 – Vánoční prázdniny 

 

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

http://www.skola.tatobity.cz/
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Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve na 

V ý r o č n í  č l e n s k o u  s c h ů z i  

v sobotu 4. ledna 2020 od 18 hodin 

v  salonku Restaurace u Studničků v Tatobitech 

 
❖  

Ples Sboru dobrovolných hasičů v Lestkově 

v sobotu 11. ledna 2020 od 20 hodin 

v  KULTURNÍM DOMĚ V TATOBITECH 

K tanci a poslechu hraje osmičlenná hudební skupina FUTRÁL. 

❖  

Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve na 

H A S I Č S K Ý  P L E S  

v sobotu 1. února 2020 od 20 hodin  

     na  sále Kulturního domu v Tatobitech. 
K tanci a poslechu hraje skupina 

 

L O G R 

❖  

Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve na 

D Ě T S K Ý  K A R N E V A L  

v neděli 2. února 2020 od 14 hodin 
na sále Kulturního domu v Tatobitech 

Srdečně zvou pořadatelé 
 

 

Informace

Myslivecký spolek Radostná Tatobity informuje: 

V případě nálezu uhynulého, případně vozidlem sraženého prasete divokého nebo zvěře srnčí 

a v případě spatření divokých prasat v průběhu dne v naší honitbě - předejte tuto informaci na 

jedno z udaných telefonních čísel, stačí SMS. 

Kontakty: 

Jaroslav Bakeš:            +420 724 631 401 

Alžběta Hejduková:     +420 724 523 079 

Petr Pavlík:                   +420 727 903 034 

OÚ Tatobity:                +420 724 179 996 

Děkujeme 
                                                          

Sport 
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STOLNÍ TENIS 

 

SILVESTROVSKÝ  TURNAJ  VE  STOLNÍM  TENISE  2019 

  
Stolní tenis Tatobity pořádá již 8. ročník Silvestrovského turnaje ve stolním tenise. 

  

Termín: sobota 28. 12. 2019 od 12.00 hodin 

Místo: sál KD v Tatobitech.  

 

Kategorie: 

děti do 10 let a děti do 15let 

ženy 

muži  

smíšené čtyřhry  

  

Startovné: dospělí 100 Kč. Děti zdarma.  

Turnaj je určen všem občanům Tatobit, samozřejmě včetně chalupářů a všech rodinných 

příslušníků! Zváni jsou i všichni členové TTL s partnerkami. Vánoční cukroví, popř. něco „ k 

zakousnutí “ vítáno !!! Občerstvení zajištěno. Povinností každého hráče je čistá sálová obuv. 

Konec turnaje cca 21.30 h.  

  

Zájemci přihlaste se prosím na tel. číslo: 777 088 890 nebo na  

e-mail: michal.penicka@cmss-oz.cz   

Těšíme se na Vás - za realizační tým turnaje Michal Pěnička 
 

Životní jubilea oslaví  

10 let Cimbál Filip    55 let Kysela Tomáš 

20 let Kottek Jiří    60 let Peš Milan 

35 let Štěpničková Kateřina   60 let Mlejnková Radana 
45 let Mařan Jiří    85 let Janusová Milada   

       

Gratulujeme!!!! 
 

Přehled akcí v prosinci 2019 

9.12. Veřejné zasedání zastupitelstva 

11.12. Vánoční posezení pro seniory 

24.12. Půlnoční mše v kostele sv.Vavřince 

28.12.  Silvestrovský turnaj ve stolním tenise 2019 
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