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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
BŘEZEN 2020            vydání č. 207       ročník 18. 

 

 

Informace z obce 

 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

TATOBITY 
 

Dne 9. března od 18 hodin se koná v salonku Restaurace u Studničků v Tatobitech 
 

Program : Zahájení 

  Věcná břemena 
Různé 

Diskuse 

Usnesení 

Závěr 

 

 

Odvoz odpadu -  červenomodré označení – každý týden, tj. :  6.3., 13.3., 20.3., 27.3. 

   žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. :13.3., 27.3. 

 

 
 

Sběrné místo   
 

Od měsíce března bude opět otevřeno  „SBĚRNÉ  MÍSTO“ vedle 

Restaurace Hasičárna Tatobity. Do tohoto Sběrného místa budou moci občané obce a občané, 

kteří vlastní nemovitost v katastru Tatobity a Žlábek, bezplatně odvážet níže uvedený odpad. 

Jsou zde umístěny kontejnery:  

na BIOODPAD – do tohoto kontejneru můžete předat (jestliže Vám nestačí kompostéry) : 

spadané listí, trávu, pokrácené větve, piliny, zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny  

 

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER – do tohoto kontejneru můžete předat domácí 

velkoobjemový odpad, který se Vám nevejde do popelnice a co nebylo možné předat na 

humanitární sbírku, nikoliv nebezpečný odpad, který je 2x ročně od Vás vybírán v rámci 

Svozu nebezpečných složek komunálního odpadu . 

 

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. 
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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. 

 

V měsíci březnu bude  SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno: 

 pondělí  11,00 – 11,30hod.  

 čtvrtek  14,30  - 15,00hod. 

+ každý sudý týden  -  sobota 7.3. a 21.3.2020 

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

 

Dále upozorňujeme a připomínáme,  

 

 - že POPELNICE NA HŘBITOVĚ jsou na hřbitovní odpad, tj. květiny z hrobů, svíčky     

   NIKOLIV na ostatní komunální odpad 

 

 - do ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ vhazujte pouze plastový odpad tj. PET lahve, kelímky od  

   jogurtů, pomazánek, rozbité kbelíky či jiný plast,  Tetra pack, nikoliv polystyren 

 

 - do ZELENÝCH KONTEJNERŮ vhazujte pouze sklo, nikoliv plastové lahve  

 

 - PAPÍR se vybírá ve škole, stačí přinést balíček papíru (úměrně těžký ☺) ke škole či na   

    chodbu školy  

 

-  ŽELEZNÝ  ŠROT – možno odvést do sběrny Železného šrotu pana Říhy v Tatobitech – u     

   kravína 

 
 

❖  

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. 
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PORADENSKÁ  POMOC  FINANČNÍHO  ÚŘADU  TURNOV 
 

Na základě dohody budou správci daně Finančního úřadu v Turnově provádět na Obecním 

úřadě Tatobity v pondělí  16. března od 15 do 17 hodin 

-  Výběr daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

 - Výběr daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob 

 - Konzultační činnost při vyplnění daňových přiznání 

 - Kontrolu příloh daňových přiznání 

 

Využijte tuto možnost, ušetříte si čas a nepříjemnosti s vyplňováním daňového přiznání! 

Zároveň správci daně přivezou tiskopisy výše uvedených daňových přiznání, pomohou 

občanům s jejich vyplněním  a zodpoví případné dotazy. Toto platí i pro neziskový sektor 

(spolky). 

 

Dále informujeme o rozšířených úředních hodinách  na všech územních pracovištích 

Finančního úřadu pro Liberecký kraj  ve dnech 25.3. – 29.3.2019  od 8:00 do 17:00  a dne 

1.4.2019 od 8:00 do 18:00 

 

 

❖  

DO TATOBIT MÍŘÍ HVĚZDY 

Talk show HVĚZDNÁ SETKÁNÍ se od ledna pravidelně každý měsíc koná 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. 

Dalším hostem, kterého 6. března 2020 v 19,00hodin v KD Tatobitech 

přivítáme, je 

J O S E F   L A U F E R 

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

Na další měsíce je pro vás připraveno : 

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

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

❖  

Obec Tatobity ve spolupráci s Lubošem Vránkem Vás zve na 

poutavou besedu z cestování – 

ROZMANITÉ  TVÁŘE   M A R O K A 

beseda s promítáním se koná 16.3.2020 od 18,00hod v Salonku Restaurace u 

Studničků 

 

 Maroko nejsou jen plážové resorty. Naopak. Fascinovalo mne rozmanitými proměnami 

přírody od moře přes pouště, vysočinu, rokle, průsmyky i vysoké hory Atlasu. Udivující byly 

„duhové“ vodopády i putování oslími stezkami a srázy k vrcholu nejvyšší hory – Toubkalu. 

Courání v písečných dunách i po tržištích s mnoha vůněmi koření, koberci a hlavně nádherně 

barevnou keramikou určitě zaujme každého návštěvníka a je jen dobře dát si pozor na ne-

přeberné množství záludností obchodníčků. 

❖  

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. 

 

 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 ….! 
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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 v 8,30hod u Hasičské zbrojnice v Tatobitech a 

odvoz na Žlábek Vrcha, nebo se sejdeme na Vrších na odbočce do obecních lesů. 

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. 

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. 

❖  
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Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat dne 30. 3. 2020 od 
17,00 hodin na akci  
 

„PŘEDVELIKONOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY“ 
v salonku „Restaurace U Studničků“. 

Krásné svátky jara a významné církevní svátky. Ukázka výroby velikonoční 

výzdoby. Příjemné posezení a trochu hezké hudby přidáme.  

Těšíme se na společné posezení. 

 

 

Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat dne 25 .4. 2020 na akci 

-  POZNÁVEJME HISTORII HRADECKÉHO KRAJE. 

Cílem naší cesty bude hrad Pecka a Nová Paka. Zde si prohlédneme 

Novopackou klenotnici a Klášterní kostel (Zakarpatský kostel).  

Bude také překvapení cestou za kulturou. 

Organizační pokyny : odjezd autobusem z parkoviště od OÚ Tatobity v 08,30 hodin.  

Žádáme zájemce o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tatobity do 17. 4. 2020 

Cena autobus :                                      osoba      30,-Kč   
Vstupné hrad Pecka :                          osoba senior  40,-Kč (50,-Kč) 
Vstupné Novopacká klenotnice N P :      osoba senior 40,-Kč (50,-Kč) 
Vstupné Klášterní kostel N P :     osoba senior  40,-Kč (50,-Kč)  
Možnost občerstvení (oběd) v restauraci cestou zpět. 

Těšíme se na Vaší účast. 

Informace k zájezdu Ladislav Dudek, tel.: 725 418 267 

 

 

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO,  

UKLIĎME  NAŠE  TATOBITY 

Obec Tatobity se přihlásila do celorepublikového programu ukliďme svět, ukliďme Česko,  

ukliďme naše Tatobity. 

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé 

České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně 

vzniklé černé skládky a nepořádek. 
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Jak to funguje 

Počet členů organizačního týmu Ukliďme svět, ukliďme Česko by se dal spočítat na prstech 

jedné ruky. Největší podíl na celé akci máte ovšem vy – naši dobrovolníci. Jen díky vám je 

totiž možné úklidovku úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu. 

Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů – ve vašem případě Obec 

Tatobity. Od začátku až do konce se pak postará o hladký průběh akce. My jim k tomu 

poskytujeme naše know-how, v době hlavních úklidových vln (předem ohlášených velkých 

úklidů na jaře a na podzim) také pevné pytle na sesbíraný odpad a kdykoliv během 

roku veškerou další potřebnou podporu. 

V termínu akce 4.4.2020 v 09,00hod. se pak sejdeme na "místě činu" a uklidíme.  Společně. 

Významný podíl na uskutečnění akce mají také všichni, kteří nás podpoří, a to ať 

už finančně, materiálně anebo mediálně. 

Kdo uklízí ??? 

Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. 

Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, politici, 

úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, 

prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči … Prostě všichni, na koho si vzpomenete. 

Uklízíme společně! 

❖  ❖  ❖  ❖  ❖ 

A kde budeme uklízet my ? Uklidíme společně divokou skládku v břehu nad Tisovkou 

nad Lípou a dále les směrem ke Kobyle. 

Sejdeme se společně 4.4.2019 v 8,30 hod.na parkovišti  za obecním 

úřadem. Zde se rozdělíme na dvě skupiny, předáme vám  pytle a rukavice a 

následně se  společně přesuneme na místa úklidů. 

Abychom mohli zajistit dostatečné množství rukavic, prosíme vás, aby jste se na tuto 

akci nahlásili do 25.3.2020 na OÚ Tatobity. 

(nezapomeňte si na tuto akci  vzít bezpečnou obuv a pracovní oblečení ☺) 

❖  

Výstavba nového vrtu na pitnou vodu - Václaví 

 

Před dvěma lety jsme začali řešit u nás  na vlastnické půdě VHS Turnov opakovanou žádost 

našeho provozovatele majetku – firmy  SčVK a.s., Teplice. V ní nás prosil o co nejrychlejší 

aktivitu v otázce obnovy významného vodního zdroje.   

Tímto hlavním vodním zdrojem je vrt vybudovaný v roce 1969 s původní hloubkou 149 m a 

vydatností až 27 l/s. Součástí vrtu je objekt, ve kterém jsou umístěny ovládací armatury a 

rozvaděč elektro a ASŘ.   

Zdroj Václaví je v současné době jedním ze dvou zdrojů  pitné vody pro skupinový vodovod 

Rovenska pod Troskami (druhým zdrojem je zdroj Hrudka pod Troskami). Vodovod slouží 

k zásobování Rovensko pod Troskami a obcí Tatobity, Ktová a  Žernov. Vodu z našeho území 

https://www.uklidmecesko.cz/about/organizatorUklidu/
https://www.uklidmecesko.cz/podpora/podporujiNas/
https://www.uklidmecesko.cz/podpora/partneri/
https://www.uklidmecesko.cz/podpora/materialniPodpora/
https://www.uklidmecesko.cz/podpora/medialniPartneri/


 
 

 

 

Informáček  březen2020 Stránka 8 
 

 

 

dále předáváme do sousedních obcí – do Roudného a do Hnanic i Borku.  Pro obec Tatobity 

je pak z důvodu tlakových poměrů Václaví jediným zdrojem a havárie na něm by byla pro 

život v obci extrémní komplikací.   

Během uplynulých let došlo postupně ke zhoršení technického stavu vrtu, což potvrdila 

kamerová prohlídka provedená v roce 2018.  Odhalila výrazné problémy – hloubkovou  

korozi, tvrdé inkrusty, velké množství jemného kalu a zbytky staré technologie na dně vrtu, 

praskliny v pažnicích se silným bočním přítokem a průchodnost vrtu pouze do hloubky 131m.  

Díky všem popisovaným havarijním stavům a díky skutečnosti, že  zásobování z předmětného 

vrtu není možné nahradit z jiných zdrojů, bylo rozhodnuto o co nejrychlejším vybudování 

nového vrtu. Hydrogeologický posudek potvrdil jeho možnost realizace v nejbližší možné 

blízkosti stávajícího vrtu.  Tím je s vysokou mírou pravděpodobnosti zajištěno, že nový vrt 

bude mít potřebnou vydatnost. Zároveň pak docílíme finanční úspory, protože nový vrt bude 

realizován na stejném pozemku ve vlastnictví svazku a bude napojen na stávající 

infrastrukturu, která již sloužila pro stávající vrt.  

Navržen je tedy nový vrt s maximální hloubkou 150 m. Potřebná vydatnost jímacího objektu 

nezbytného provoz vodárenské soustavy (při zohlednění nerovnoměrnosti potřeby vody) a 

příp. i další rozvoj napojených obcí je cca 8,0 l/s , přičemž minimální požadovaná vydatnost 

nového jímacího objektu je stanovena na 5,0 l/s. 

Vrt bude hlouben technologií bezjádrového vrtání s bentonitovým výplachem o průměru 494 

– 580 mm. Vrt bude standardně vystrojen – bude do něj instalováno ponorné čerpadlo a 

výtlačné potrubí, které bude technologicky propojeno pro pohodlné ovládání vrtu. Součástí 

akce je také budování manipulační šachty včetně osazení technologie, rozvody NN, telemetrie 

a ASŘ, vybudování napojení na vodovod,  úprava technologie v armaturní komoře pro 

možnost náhradního zásobování, likvidace stávajícího vrtu a nová větší manipulační plocha. 

Před vystrojením vrtu bude proveden komplex karotážních měření a po definitivním 

vystrojení bude ve vrtu provedena hydrodynamická a čerpací zkouška, stoupací zkouška a 

odběr vzorků a laboratorní analýzy kvality podzemní vody, vyhodnocení výsledků 

provedených prací ve formě závěrečné zprávy.  

Náklady na nový vrt jsou odsoutěženy ze čtyř nabídek a doplněny o inženýrské činnosti na 

celkovou výši 7,4 mil. Kč bez DPH. Máme závazný příslib finanční pomoci od Státního fondu 

životního prostředí ve výši 3 mil. Kč a zahájili jsme také jednání o individuální dotaci od 

Libereckého kraje ve výši 2 mil. Kč. Zbytek zaplatíme z vlastních zdrojů - z výběru vodného 

a stočného. Práce by měly začít na konci dubna a skončit v listopadu letošního roku. Vítězný 

uchazeč z poptávkového řízení - dodavatel akce - je sdružení dvou zkušených firem a našich 

dlouholetých partnerů – firmy OBIS Nová Paka a EKOHYDROGEO Žitný, Praha.  

Věříme, že se vlastní průběh prací nijak negativně neprojeví na každodenním fungování 

vodovodní sítě. Jsem rád, že jsem mohl čtenářům přiblížit jednu z klíčových letošních 

investičních akcí Vodohospodářského sdružení Turnov.  

 

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku 

❖  

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM  

Pravidla pálení biologického odpadu  

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní 

měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu 

apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem 

vzniku požáru.  
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Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení 

zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob 

postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na 

rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně 

zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení.  

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické 

osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační 

středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze 

nahlásit z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ 

PÁLENÍ“, který je uveřejněn na webových stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze 

využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení není možné nahlásit přes 

formulář na webu, lze využít také číslo 950 471 100.  

Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace: 

• datum a místo pálení 

• jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon) 

• dobu, po kterou bude pálení probíhat 

• spalovaný materiál 

• způsob zabezpečení místa 

 

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na 

svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického 

odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto práce na soukromém 

pozemku platí určitá pravidla: 

• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně 

závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním 

odpadem apod.) 

• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let. 

• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin. 

• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo 

přerušit. 

• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů 

(domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, 

kbelík s vodou, písek apod.). 

• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na 

místě přítomen dozor. 

• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště 

kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou. 

• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba 

provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně 

na tísňové linky 150 nebo 112. 

 

Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení 

čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě 

s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou. 

http://www.lk.hzscr.cz/
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V BŘEZNU 

 

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

 

únor 2020 

 

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 

 

Co nás čeká v březnu?  

 

březen 2020 

 

9. – 15. 3. – jarní prázdniny 

pá 20. 3. – divadlo Turnov – Hurá jaro 

pá 20. 3. – ŠKOLA a ŠKOLKA – sázení stromů – OÚ Tatobity 

pá 27. 3. – ŠKOLA a ŠKOLKA – Den otevřených dveří 

po 30. 3. – ŠKOLKA – Velikonoční dílna (nejen) pro rodiče – od 16:00 v MŠ 

 

 

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

 

 

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. 

 

http://www.skola.tatobity.cz/
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Těšíme se na Vaši účast!  

 

❖  

 
 

Restaurace U Studničků 

Vás zve na tradiční zvěřinové hody, které se konají 

ve dnech 27. (pátek), 28. (sobota) března 2020. 

Co pro Vás šéfkuchař chystá?  Kančí a dančí speciality! 

Na Vaší návštěvu se těší personál restaurace 
 

Sport 

 

 

HC Tatobity 

 
V březnu  je zatím znám jeden termín zápasů 

 

08.03.2020 17:00 Stará Garda HC Lomnice HC Tatobity 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Tabulka 

 

P Klub Z V VP PP P Skóre B +/- 

1. Stará Garda HC Lomnice 6 5 0 0 1 33:20 15 13 

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

3. HC Tatobity 5 2 0 0 3 17:19 6 -2 

4. Sokol Horní Branná 5 2 0 0 3 14:17 6 -3 

5. HC Železný Brod 5 0 0 0 5 12:34 0 -

22 
 

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 

http://www.lhl-lomnice.cz/soupisky.php?tym=12&sezona=18
http://www.lhl-lomnice.cz/soupisky.php?tym=6&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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Životní jubilea oslaví  

18 let Huťka Filip     70 let Havrdová Naděžda 

30 let Stolínová Dana     75 let Kubíčková Danuše 
55 let Drahoňovská Marta    83 let Hejduková Věra 

65 let Brunclík Josef     88 let Cimbálová Miluška 

65 let Dudek Ladislav     90 let Cimbál Jaroslav 

70 let Otradovská Jarmila 
Gratulujeme!!!! 

 

Přehled akcí v březnu 2020 

6.3.  Hvězdná setkání  - Josef Laufer   KD Tatobity 

8.3. Stará garda HC Lomnice nad  Popelkou - HC Tatobity     ZS Lomnice n.P. 
9.3. Veřejné zasedání zastupitelstva   Salonek Restaurace u Studničků 

13.3. Skautský COUNTRY BÁL   KD Tatobity 

16.3. Beseda – MAROKO    Salonek Restaurace u Studničků 

21.3.  -  22.3.  Sázení stromků 
28.3.  -  29.3. Sázení stromků 

27. – 28.3. Zvěřinové hody    Restaurace u Studničků 

30.3. Předvelikonoční posezení pro Seniory  Salonek Restaurace u Studničků 
4.4. Ukliďme 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/

