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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
ÚNOR  2020           vydání č. 206         ročník 18. 

 

Informace z obce                                                                                                                     

❖  

Odvoz odpadu -  červenomodré označení – každý týden, tj. :  7.2., 14.2., 21.2., 28.2. 

   žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. : 14.2., 28.2. 
 

Sběrný dvůr  V únoru bude otevřen SBĚRNÝ DVŮR pouze po dohodě s OÚ. 

V případě uložení odpadu do velkoobjemového kontejneru kontaktujte pracovníky OÚ na tel. 

481 381 161,  724 179 996, 602 630 992.  

 

Na sběrném místě je možné od začátku roku 2020 odevzdat použitý potravinářský a 

fritovací olej z kuchyní.  

Odběratel zajistí následnou recyklaci tohoto odpadu. Firma oleje vyčistí a výsledná surovina 

se využije do různých ekologických výrobků. 

Na sběrném místě je olej shromažďován do jedné nádoby, kterou zajišťuje odběratel. Olej 

můžete přivážet v uzavřených nádobách (např. ve starých PET lahvích) a odložíte je dle 

pokynů obsluhy do připravené sběrné nádoby. 

 

Na obecním úřadě (v přízemí na chodbě) jsou umístěny nádoby na baterie, staré léky a 

elektro odpad (drobný). Zde můžete tento odpad ukládat kdykoliv v týdnu od pondělí do 

pátku. 

 
 

❖  

OÚ vyzývá občany, aby zaplatili místní poplatky (odvoz odpadů, poplatek ze psů) 

na OÚ  Tatobity nebo na číslo účtu 163340819/0300, do variabilního symbolu uveďte číslo 

popisné nemovitosti 

Psi – 100,-Kč za rok, druhý a další 150,-Kč za rok  

 

Popelnice – sazba poplatku pro poplatníka činí 600,- Kč za rok  

         

 

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní 

úřad poplatek platebním výměrem. 

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad 

zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

 

Tyto poplatky zaplaťte do 31. 3. 2020. 

 

P.S.: Nezalekněte se, když se naše paní účetní představí jiným jménem, paní účetní zůstává, 

ale provdala se nám ☺☺☺! 

 

❖  
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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. 

Dalšími hosty, které 14. února 2020 v 19,00hodin v KD Tatobitech 

přivítáme, jsou  

NAĎA KONVALINKOVÁ + 

PROF. MUDR. JAN PIRK, DRSC. 

Vstupenky jsou v předprodeji na OÚ, cena 190,-Kč  

Na další měsíce je pro vás připraveno : 

6. BŘEZEN :  Josef Laufer 

3. DUBEN :   Josef Dvořák 

15.KVĚTEN:  Marek Dědík + Roman Zach 

12. ČERVEN :  Jiří Lábus 

 

Na tato HVĚZDNÁ SETKÁNÍ si již nyní můžete zarezervovat místenky na Obecním 

úřadě v Tatobitech 

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. 

❖  

POMÁHÁME NAŠIM LESŮM - SÁZÍME STROMY PRO  

BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ 

Jak všichni víte, celou republiku postihla kůrovcová kalamita ovlivněná klimatickými změnami. Ani 

naše obec není výjimkou. Obecní lesy, ale i soukromé lesy začínají měnit svoji barvu a místo 

zelených strání na které jsme byli zvyklí se objevují stráně hnědé bez jehličí bez známek 

života.  

Proto se tyto lesy musí co nejdříve vytěžit, aby se kůrovec nepustil do zbylých stromů 

v lesích. O to vše se starají těžaři dříví, kteří neúprosně těží desítky či stovky kubíků dřeva. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_medic%C3%ADny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_v%C4%9Bd
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 Co za nimi zůstává ? Mýtina za mýtinou, holina za holinou! Je potřeba tyto mýtiny a holiny 

v brzké době osázet novými stromy, které vyrostou pro naše děti, vnoučata, zkrátka pro příští 

generace. Je na naší zodpovědnosti jaký postoj k tomu zaujmeme. Buď necháme vše na 

přírodě, která si umí (z části) pomoci sama nebo budeme této situaci nápomocni.  

 

Proto přicházíme za vámi s projektem naší obce „Pomáháme našim lesům – sázíme stromy 

pro budoucnost našich dětí!“ Tento projekt spočívá v tom, že každý kdo má zájem, má 

možnost vysadit několik stromů v obecních lesích a tím pomoci k rychlejšímu osázení holin a 

mýtin po vykácených stromech. 

Kalamitu je možné vnímat i jako příležitost! Historickou výzvu nelze jinak než ji přijmout! 

Příležitost pro nový les, odolnější vůči škůdcům, měnícímu se klimatu i stále větším výkyvům 

počasí ….! 

Každý nový úsek lesa, který obnovíme se bude skládat z několika druhů dřevin, vysazovat 

budeme jedle, buky, modříny, duby a své místo si najdou i smrky, které do těchto poloh patří. 

Plochy osázíme tak, aby se dřeviny vzájemně promíchaly. V budoucnu tak vzniknou pestré 

porosty. V prosvětlených místech se postupně přirozenými nálety obnoví keře, jako jsou 

maliníky, ostružníky a další. Tyto keře poskytují úkryt a potravu drobným živočichům a 

hmyzu, pomůžou tak i zpomalit vysychání lesní půdy a zadržet dešťovou vodu co nejdéle 

v lesním porostu. 

Máme pro zájemce připravené možné termíny pro výsadby stromů. Může se tohoto zúčastnit 

každý kdo má chuť a čas se podílet na společné práci. Čím dřív se do toho pustíme, tím to 

půjde snáz a levněji!  

Po domluvě s lesním hospodářem jsme pro Vás připravili několik termínů výsadeb, tak aby 

jste měli možnost se této akce společně s námi zúčastnit. Budou pro vás přichystány plochy 

pro výsadbu a stromky. 

Před výsadbou proběhne přednáška o výsadbě stromů, kde budete seznámeni jak bude 

výsadba probíhat. 

Kdo bude mít zájem, bude jeho úsek označen cedulkou a budete moci průběžně sledovat, jak 

se vysazeným stromům daří. 

Vysazovat budeme v obecních lesích na Žlábku - Vrších a v Tatobitech. 

20. března je celý den výsadby věnovaný pro školu a školku  - Odborná 

přednáška a názorné ukázky 

21.března a 22.března 2020 pro veřejnost 

28.března a 29.března2020  pro veřejnost 

 Začátek těchto akcí je vždy v 9,00hod. 

Sraz bude ještě upřesněn v březnové Informáčku. Bude možný i svoz z Tatobit na Žlábek. 

Co k tomu potřebujete ? Pracovní oděv do lesa, vhodnou obuv, motyku na sázení stromků 

(kdo nemá bude mu zapůjčena). A hlavně chuť pomoci ! 

Stromky Vám budou k dispozici po celou dobu výsadby. 
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Na závěr této akce bude pro vás přichystané občerstvení a po celou dobu akce bude zajištěn 

pitný režim. 

Prosíme Vás, aby tato akce měla co nejhladší průběh, nahlaste svoji účast na daný termín , 

který vám vyhovuje a kterého se můžete zúčastnit na obecním úřadě do 18.března. Je to 

hlavně proto, aby byl dostatek stromků pro výsadbu. 

Jestliže nebudou přát výsadbě klimatické podmínky, budou termíny posunuty na další týden. 

❖  

                                                                     

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 

Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru 

 
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v  domácnostech mají nejtragičtější následky.  

Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují 

stamilionů korun. 
Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů 

patří nedbalost při kouření, neodborná manipulace s elektrickými spotřebiči nebo zacházení 

s otevřeným ohněm v domácnostech, ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně 
odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo 

užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen.  

Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří, 

přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, 
bytové textilie). Právě toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí osob při požárech.  

Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a 

podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i z běžných 
činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.  

 

Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, dávejte pozor na: 

 

Otevřený oheň bez dozoru 

Nenechávejte  bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu, zapálené svíčky. 

Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí.  
Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, především při smažení, aby nedocházelo ke vznícení 

připravovaných potravin. 

 
Děti a domácí mazlíčky 

Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Poučte své 

děti o nebezpečí vzniku požáru. 

Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti otevřeného ohně nebo nepoškodili kabely od 
elektrických spotřebičů. 

 

Kouření a cigaretové nedopalky 

Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení 

nedopalků, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření cigaret 

v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.  
 

Komíny a topidla 

Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny.  

Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu. 
Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.  

Užívejte výhradně topiva určená pro dané topidlo, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. 

benzinu) a netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak 
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hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla.  Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech na 

použití. 
Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. uhlí, seno, 

bavlna) v dobře větraných prostorách. 

 

Elektrospotřebiče 

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.  

Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, 

pohyblivá šňůrová vedení atd. 
Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry, upřednostňujte prodlužovací šňůry s vypínačem. 

Při delším nepoužívání odpojte elektrospotřebič ze sítě, pokud to je možné. 

Protipožární zabezpečení 
Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru“, které vás na hrozící nebezpečí včas 

upozorní, zejména v noci.  

Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí 

sprej).  
Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů, případně jiných zařízení určených pro 

hašení požárů.  

Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů. 
 

V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, 

materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech musí být umístěny např. funkční a snadno 

přístupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod.  
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě 

vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek. Případný požár totiž dokáže snadno 

způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje nebo hlásiče 
požáru. 

 

 

Škola a školka

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ÚNORU 

 

 

 

 

 

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

 

leden 2020 

po 6. 1.  – zahájení výuky po vánočních prázdninách 

po 13. 1.  – ŠKOLKA – divadlo Turnov – Tři prasátka 

st 15. 1.  – bruslení v Lomnici nad Popelkou 

út 28. 1.  – Povídání o Bali aneb Bali potřetí 

st 29. 1.  – bruslení v Lomnici nad Popelkou 

pá 31. 1.  – jednodenní pololetní prázdniny 

 

Co nás čeká v únoru?  

po 3. 2.  – ŠKOLKA – divadlo Turnov – O statečném kováři Mikeši 

3. – 7. 2.  – ŠKOLA a ŠKOLKA – lyžařský kurz na Kozákově 

st 12. 2.  – bruslení v Lomnici nad Popelkou 

st 19. 2.  – karneval v ŠD 

st 26. 2.  – bruslení v Lomnici nad Popelkou 
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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

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 

 

❖  
 

P U T O V Á N Í   Z A    Ž E L E Z E M 
 
Občanský spolek Dědina pro vás připravil poutavou besedu s promítáním. Jedná se o 

představení nové knihy z Českého  ráje, nazvanou:           

                                                                     

„O historickém železářství, aneb od magmatu k bahenní rudě“ 
 

Svoji představu o (nejen) rovenském železářství a geologické historii naší krajiny, představí 

její autor, Ladislav Šourek. 

Bude promítnuto více jak 150 fotografií, mapek, nákresů... 

Novou knihu bude možno zakoupit přímo na místě. 

V pátek 7. února od 18 hod. 
Jste všichni srdečně zváni do salonku Restaurace „U Studničků“ v Tatobitech. 

Vstupné dobrovolné.            ZD 

 
 

Na sobotu dne 15. února 2020 jsme pro Vás přichystali 

 

M A S O P U S T N Í  P R Ů V O D  V  T A T O B I T E C H  

http://www.skola.tatobity.cz/
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Shromaždiště průvodu a masek bude v sobotu 15. února v 13,30 - 14,00 hod.  na parkovišti 

za OÚ v Tatobitech. Průvod se vydá obcí směrem Zahumeň k Mařenčině studánce. Dále bude 

pokračovat k Tisícileté lípě a na „Náves“. Závěr masopustního průvodu bude na sále 

Kulturního domu v Tatobitech. Rej masek bude doprovázet 

„Masopustní úterý“ pod vedením Čendy Šourka. 

 

Neváhejte, vyrobte si masku  

a pojďte s námi do průvodu! 

 

❖  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ MÁJ 1867 TATOBITY 

Vás zve na premiéru 

DIVADELNÍHO KABARETU 

PLNÝ HUMORNÝCH SCÉNEK A HUDBY 
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dne 29.2.2020 od 19.00 hodin V KD  TATOBITECH 

REJŽA     sympatická, vtipná a věcná….. Gabča L. 

HUDEBNÍ DOPROVOD  místní kvikstár   Míša a Luboš V. 

KABARETEM PROVÁZÍ kreativní, nejlepší moderátorka kam jen oči 

z Kozákova dohlédnou  Jana Staňková 

SVĚTLA A SCÉNA   zlatíčko režie    Jiřík L. 

PORADENSKÁ ČINNOST  Luďa Š., Standík V. a další, kdo mluvit do toho chtěl 

HRAJÍ     všechny divadelní hvězdy z Tatobit a místního okolí 

 (Luďa, Růža, Bohuš, Zdeňouš, Lenďa, Staňouš,    

 Vládík, Radan, Maruška, Stáňa, Vašek, Naďa, Pavla,   

  Míra, Jarda, Jířa, …….) 

PŘI VÝPADKU PAMĚTI PORADÍ       Irča s Peťuš 

 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO – vínečko (výběr z hroznů – čtvrtá mez vpravo od rybníka) 

      pivečko (místní ležák z ráje ) atd. 

 

PŘEDPRODEJ LUPENŮ A INFO OD 1.2.2020 NA OÚ TATOBITY 

      (neváhejte,židle půjdou na dračku) 

Doporučujeme : stylové a pohodlné oblečení,dobrou náladu a papírové kapesníčky 

Představení není vhodné pro děti. 

❖  

 

 

Skautské středisko "Lípa" Tatobity  

Vás srdečně zve na  

 

SKAUTSKÝ COUNTRY BÁL, 

  

který se bude konat na sále KD v Tatobitech v pátek 13. března 2020 od 20 hodin. 
K tanci a poslechu nám zahraje kapela Rachotbanda z Lomnice nad Popelkou. Připravena pro 

Vás bude tombola, zábavné soutěže o ceny, fotokoutek a půlnoční překvapení. 

 

Těšíme se na Vaši účast!  
 

 
 

 

                                                          

Sport 

Lední hokej – informace pro fanoušky HC Tatobity 
 

V lednu se začala hrát soutěž „ Okresní přebor Svijanské nápojky“ na nově otevřeném ZS v Lomnici 

nad Popelkou. Zatím jsme odehráli dva zápasy s následujícími výsledky: 

 

09.01. HC Železný Brod HC Tatobity 0:8  
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19.01. ZEOS Lomnice HC Tatobity 5:2  
 
Tabulka po našich dvou zápasech: 

 

P Klub Z V VP PP P Skóre B +/- 

1. HC ZEOS Lomnice 3 3 0 0 0 20:6 9 14 

2. Stará Garda HC Lomnice 3 2 0 0 1 13:15 6 -2 

3. HC Tatobity 2 1 0 0 1 10:5 3  5 

4. Sokol Horní Branná 1 0 0 0 1 1:5 0 -4 

5. HC Železný Brod 3 0 0 0 3 7:20 0 -13 
 

 

V únoru nás čekají tyto zápasy (rozlosování je pouze do poloviny měsíce): 
 

02.02. HC Tatobity Stará Garda 17:30 

16.02. Horní Branná HC Tatobity 13:30 
 

Kdo máte chuť, přijeďte nás podpořit na zimní stadion v Lomnici nad Popelkou!!!  

Na vaši návštěvu a podporu při zápasech se těší tým HC Tatobity! 

           JM 
 

❖         
   

STOLNÍ TENIS 

OSMÝ ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISE. 

Dne 28. 12. 2019 se na sále Kulturního domu v Tatobitech uskutečnil již osmý ročník 

Silvestrovského turnaje ve stolním tenise. Tohoto klání se zúčastnilo aktivně 27 mužů, 8 žen a 

7 dětí. Do smíšených čtyřher se přihlásilo 7 dvojic. Odehrálo se celkem 195 utkání. 

VÝSLEDKY: 

ŽENY: 
1.místo Kořínková Lucie 

2.místo Bičíková Jaroslava 

3.místo Jedličková Monika 

  

MUŽI REGISTROVANÍ HRÁČI 

1.místo Pěnička Michal 

2.místo Hlubůček Vlastimil 

3.místo Mlejnek Jakub 

 

MUŽI NEREGISTROVANÍ HRÁČI 

1.místo Kučera Pavel 

2.místo Jílek Miroslav st. 

3.místo Jílek Miroslav ml. 

  

SMÍŠENÉ ČTYŘHRY 

1.místo Bičíková Jaroslava - Jílek Miroslav st.  

2.místo Kořínková Lucie – Mlejnek Jakub 

3.místo Pěničková Karolína – Pěnička Michal 

  

DĚVČATA DO 10 LET 

1.místo Pěničková Veronika 

2.místo Svitáková Sabina 

 

DĚVČATA DO 15 LET 

http://www.lhl-lomnice.cz/soupisky.php?tym=6&sezona=18
http://www.lhl-lomnice.cz/soupisky.php?tym=12&sezona=18
http://www.lhl-lomnice.cz/soupisky.php?tym=18&sezona=18
http://www.lhl-lomnice.cz/soupisky.php?tym=9&sezona=18
http://www.lhl-lomnice.cz/soupisky.php?tym=7&sezona=18
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1.místo Trýznová Marie 

2.místo Cimbálová Zuzana 

3.místo Pěničková Karolína 

 

 

CHLAPCI DO 10 LET 

1.místo Hrachovec Viktor 

 

CHLAPCI DO 15 LET 

1.místo Hrachovec Matyáš 

 

Děkuji všem sponzorům. 

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě či organizaci tohoto turnaje. 

Těším se na další shledání s Vámi. 

 

Michal Pěnička 

Sezóna stolního tenisu 2019/2020  

Stolní tenis Tatobity se účastní následujících soutěží: 

Okresní přebor 1. třídy: zde nás reprezentují následující hráči: Hyková Šárka, Mráz Luboš,    

                                      Šteffan Jan, Marcinčík Michal, Hlubůček Vlastimil a Pěnička Michal 

Okresní přebor 2. třídy: zde nás reprezentují následující hráči: Kořínková Lucie, Mlejnek     

                                     Jakub, Adamíra Šimon, Adamíra Jiří ml., Adamíra Jiří st., Buriánek   

                                     Jan a Tauchman Jiří 

Okresní přebor 3. třídy: zde nás reprezentují následující hráči: Kořínková Lucie, Mlejnek  

                                       Jakub, Adamíra Šimon, Buriánek Jan a Malý Vojta. 

 

Okresní přebor 1. třídy 

Tabulka 

Družstvo  V R P K  Body 

1. Sokol Turnov C   12 0 1 0   37  

2. SO Slaná u Semil A   11 0 2 0   35  

3. Orel Studenec A   11 0 1 0   34  

4. Sokol Vesec B   9 0 4 0   31  

5. Sokol Tatobity A   6 0 6 0   24  

6. Sokol Semily B   5 0 8 0   23  

7. Sokol Turnov D   6 0 5 0   23  

8. Sokol Košťálov A   4 0 8 0   20  

9. Sokol Nová Ves B   3 1 9 0   20  

10. Sokol Horní Branná A   3 0 9 0   18  

11. Sokol Bradlecká Lhota A   2 1 9 0   17  

12. Sokol Víchová A   1 0 11 0   14  

 
V lednu jsme odehráli následující utkání 

 

14. 1. 2020 TJ Sokol Tatobity A  TJ Sokol Nová Ves B 10:7 

18. 1. 2020 TJ Sokol Tatobity A  TJ Sokol Bradlecká Lhota A 10:3 

21. 1. 2020 TJ Sokol Tatobity A  TJ Sokol Vesec B 9:9 

 
Okresní přebor 2. třídy 

Tabulka 

Družstvo  V R P K  Body 

1. Sokol Turnov E   7 0 0 0   21  

https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38284/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38282/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-39180/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38893/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-39177/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38279/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38285/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38280/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-39181/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38283/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-39018/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38277/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38286/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3753
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Družstvo  V R P K  Body 

2. Sokol Košťálov B   6 0 1 0   19  

3. Obec Jesenný B   5 1 2 0   19  

4. Star Sokol Turnov A   5 1 1 0   18  

5. Sokol Benešov A   3 0 4 0   13  

6. Star Sokol Turnov B   3 0 4 0   13  

7. Sokol Chuchelna A   2 0 6 0   12  

8. Obec Jesenný A   2 0 5 0   11  

9. Sokol Víchová B   2 0 5 0   11  

10. Sokol Tatobity B   0 0 7 0   7  

 

V lednu jsme odehráli následující utkání 
 

17. 1. 2020 TJ Sokol Tatobity B TJ Sokol Turnov B 0:10 

20. 1. 2020 TJ Sokol Tatobity B TJ Sokol Benešov A 1:10 

 

Okresní přebor 3. třídy 

Tabulka 

Družstvo  V R P K  Body 

1. Sokol Tatobity C   3 1 0 0   11  

2. Star Sokol Turnov C   2 0 2 0   8  

3. Sokol Košťálov C   1 2 1 0   8  

4. Sokol Chuchelna B   1 1 2 0   7  

5. Sokol Nová Ves C   1 0 3 0   6  

 
V lednu jsme odehráli následující utkání 

18. 1. 2020 TJ Sokol Tatobity C TJ Sokol Nová Ves C 7:3 

18. 1. 2020 TJ Sokol Tatobity C TJ Sokol Košťálov C 9:1 

18. 1. 2020 TJ Sokol Tatobity C TJ Sokol Turnov C 5:5 

18. 1. 2020 TJ Sokol Tatobity C TJ Sokol Chuchelna B 7:3 

 

V únoru budeme hrát na sále KD Tatobity následující utkání a potěší nás, pokud nás přijdete podpořit. 

 

8. 2. 2020 TJ Sokol Tatobity A TJ Sokol Turnov od 9:00 hodin 

22. 2. 2020 TJ Sokol Tatobity A TJ Sokol Semily B od 9:00 hodin 

23. 2. 2020 TJ Sokol Tatobity B TJ Sokol Chuchelna A od 9:00 hodin 

23. 2. 2020 TJ Sokol Tatobity B TJ Sokol Jesenný B od 11:00 hodin 

 

  Rád bych tímto poděkoval Jiřímu Adamírovi za pomoc při práci s mládeží. 

 

Michal Pěnička 
 

 

 

Životní jubilea oslaví  

10 let Horský Adam    80 let  Vošvrdová Hedvika 
18 let Fligrová Tereza    87 let Láska Jaroslav 

45 let  Čapek Miroslav 

 
Gratulujeme!!!! 

 

Přehled akcí v únoru 2020 

https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38281/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3753
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-39184/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3753
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38287/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3753
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-39185/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3753
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38288/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3753
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-39295/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3753
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-39183/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3753
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38278/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3753
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-39178/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3753
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=34801&rocnik=2018
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-39179/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3754
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-38289/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3754
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-39032/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3754
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-39296/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3754
https://stis.ping-pong.cz/druzstvo-39182/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3754
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1.2. Ples SDH Tatobity    KD Tatobity 

2.2. Dětský karneval    KD Tatobity 

2.2. HC Tatobity – Stará Garda   ZS Lomnice nad Popelkou 
14.2. Naďa Konvalinková + prof. Pirk  KD Tatobity 

15.2 Masopust 

16.2. Horná Branná – HC Tatobity   ZS Lomnice nad Popelkou 

29.2. Vepřové hody + dětský karneval  Hasičská zbojnice Žlábek 
29.2. Divadelní kabaret    KD Tatobity 

13.3. Skautský COUNTRY BÁL   KD Tatobity 

 

 

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/

