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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK            
ČERVEN   2020            vydání č. 210       ročník 18. 

 

Informace z obce 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

TATOBITY 
 

Dne 10.června od 18 hodin se koná v salonku Restaurace u Studničků v Tatobitech 
 

Program : Zahájení 

  Závěrečný účet : OÚ, ZŠ, VHS, Mikroregion  - za rok 2019 
  Úlevy z nájmu nebytových prostor - koronavir 

  Směna pozemků 

Různé 

Diskuse 
Usnesení 

Závěr 

 

❖   

Odvoz odpadu -  popelnic v červnu 2020  

 

5.6. a 19.6.2020 - svoz 1x za 14 dní 

  

V květnu je otevřeno  „SBĚRNÉ  MÍSTO“ vedle Restaurace 

Hasičárna Tatobity. Do tohoto Sběrného místa mohou občané obce a 

občané, kteří vlastní nemovitost v katastru Tatobity a Žlábek bezplatně 

odvážet odpad. 

 

V měsíci červnu bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno: 

 pondělí  11,00 – 11,30hod.  

 čtvrtek  14,30  - 15,00hod. 

každý sudý týden  -  sobota :  13.6. a 27.6. 

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

Chcete-li dělat větší úklid, je možné si objednat kontejner samostatně u TS Lomnice n.P. 

 

❖  

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás 

dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / městě: 

 

Tatobity – Žlábek 

05.06.2020 (07:30 - 11:00) - plánovaná odstávka č. 110060705101  

Tatobity - Žlábek, okres Semily 

Žlábek č.p. : 9, 11, 15, 18, 31, 38, 39, 40, 41, 56, 57, 59, 65, 66, 67, parc. č. 2206/2  
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Tatobity - Kotelsko, okres Semily  -   Žlábek č.p. : 58, 70  

 

Tatobity - Tatobity, okres Semily  -  Žlábek č.p. : 74 

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených 

odběrných míst naleznete na našich webových stránkách 

www.cezdistribuce.cz/odstavky. 

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému 

individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v 

místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. 

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu 

prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. 

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.  

S pozdravem.  

ČEZ Distribuce, a. s.  

 

❖  

MUDr. Marek Jan oznamuje, že 10.6.2020 nebude ordinovat v Tatobitech z důvodu čerpání 
dovolené 
 

❖  

 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 

 

neděle 7. června 2020 
 

14,20  - 14,30hod. parkoviště OÚ – Tatobity 

14,35 – 14,40hod. při hlavní silnici u autobusové zastávky - Žlábek 

 

Přijímány budou následující druhy odpadů: 

- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

-  Absorpční činidla 

- Barvy lepidla a pryskyřice 

- Rozpouštědla 

-  Kyseliny, zásady, pesticidy 

-  Nepoužitá léčiva 

-  Akumulátory, baterie, články  

 

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!!! 

❖  

https://www.cezdistribuce.cz/odstavky
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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DO TATOBIT MÍŘÍ HVĚZDY 

Talk show HVĚZDNÁ SETKÁNÍ  bude po koronavirové pandemii pokračovat. 

Budeme se setkávat pravidelně každý měsíc 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. 

31.7. STAŠOVÁ SIMONA 

4.9. TOMICOVÁ PAVLA 

2.10. LÁBUS JIŘÍ 

23.10. DVOŘÁK JOSEF 

Cena vstupenek 190,-Kč       Začátek vždy v 19,00hod. na sále Kulturního domu v Tatobitech. 

Předprodej vstupenek na Obecním úřadě v Tatobietch. Vstupenky na J. Lábuse a J. Dvořáka 

zůstávají v platnosti, jen Vás prosíme, potvrďte Vaši rezervaci. Děkujeme za pochopení! ☺ 

 

❖  

Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat dne 26. 6. 2020 na akci  

Sportovní odpoledne pro 55+  

„VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH A MYSL“ 

aneb soutěžíme 

„POD PĚTI KRUHY“ 

Sportovně - společenské odpoledne proběhne na hřišti za 

základní školou.  

Připravili jsme pro Vás sportovní disciplíny přiměřené věku, které si užijeme s 

potřebnou dávku legrace.  



 
 

 

 

 

Informáček  červen 2020 Stránka 4 
 

  

 

 

Organizační pokyny: sraz účastníků na sportovním hřišti za základní školou v 16,00 hodin. 

Nezapomeňte sportovní oblečení  a obuv ☺ 

Žádáme zájemce o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tatobity do 19. 6. 2020 

Občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na Vaší účast. 

V případě nepříznivého počasí se akce přesune na jiný termín. 

❖  

Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat dne 14. 7. 2020 na akci 

„Poznávejme krásy naši vlasti“.  

Cílem naši cesty budou Jaroměřice nad Rokytnou, kde uskutečníme 

komentovanou prohlídku nádherného zámku a parku. Dalším cílem našeho 

putování bude prohlídka pivovaru v Dalešicích, zde byla natočena filmová 

klasika „Postřižiny“. Teplé oblečení sebou -  prohlídka pivovaru se koná při 

teplotě 8 stupňů ! 

Organizační pokyny : odjezd autobusem z parkoviště od OÚ Tatobity v 05,00 hodin.  

Žádáme zájemce zájezdu o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tatobity do 7. 7. 2020 

Cena autobus :                            osoba 300  ,-Kč 

Vstupné zámek :                          osoba 100,-Kč 

Vstupné pivovar :                        osoba 100,-Kč 

V pivovaru Dalešice možnost dobrého občerstvení. 

Těšíme se na Vaší účast. 

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

                

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ČERVNU 

 

Vážení rodiče, milí žáci a milé děti, 

situace v ČR se pomalu uklidňuje a život se navrací do normálu. I když ještě vůbec nevíme, 

jak to bude vypadat dál, v pondělí 25. 5. 2020 došlo ke znovuotevření MŠ a ZŠ při dodržení 

všech opatření, které vydalo MŠMT. Konec letošního školního roku bude netradiční, přesto 

věřím, že vše zvládneme s úsměvem na tváři a v září zase pojedeme v normálním režimu. 

Všechny akce byly zrušeny, takže i kalendář akcí tomu odpovídá: 

květen 2020 

pá 15. 5. – podání přihlášky do MŠ na školní rok 2020/2021 

po 25. 5. – předpokládané znovuotevření MŠ a ZŠ – nutno dodat čestné prohlášení 

 

Co nás čeká v červnu a jaká bude organizace o prázdninách?  

červen 2020 

29. a 30. 6. – ředitelské volno 

 

červenec a srpen 2020 

7. 7. – 14. 8.  – přerušení provozu MŠ 

po 17. 8. – otevření MŠ 

út 25. 8. – rodičovská schůzka pro rodiče budoucích Berušek 

 

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 

 

Informace z kultury 

 

NOC  KOSTELŮ 

 

pátek 12.6.2020 od 18.00 hod. Kostel sv. Vavřince Tatobity 
 

Dle aktuálního plánu uvolňování omezení, souvisejících s epidemií koronaviru, si vás 

dovolujeme bezpečně pozvat na bohatý program, který již podvanácté pro vás připravuje 

Občanský spolek Dědina. 

V rámci celorepublikové akce, bude pro vás kostel připraven i s možností nahlédnout do 

prostor, běžně nepřístupných. 

Pan ing. Valný vás seznámí s církevním životem v Tatobitech a okolí, po roce 1920.... 

http://www.skola.tatobity.cz/
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Pan ing. Dědeček pro vás připravil ukázku originálních svatých obrázků z dob Rakousko 

Uherska a dále, tak jak je dostávali příchozí v našem kostelíku. 

Celým večerem bude provázet svým zpěvem a hrou na dvanáctistrunnou kytaru písničkářka, 

Maruška Špačková – Ouhrabková. Je narozena pod Hrubým Rohozcem a celý život skládá 

písničky o Českém ráji. Jistě si mnohé zamilujete a tak zde bude i možnost zakoupení CD 

přímo na místě. 

Těšíme se na vás... 

                                                                                                              ZD 
        

Životní jubilea oslaví  

10 let Marek Filip    30 let Jirman Jakub 

10 let Mařanová Marie   65 let Klement Milan 

10 let Linka Stanislav   81 let Martínková Emilie 

18 let Hošková Renata 

                                   GRATULUJEME!!!! 
 

 

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                                      obec@tatobity.cz 

 

❖  

 
 

!!! KIOSEK U HŘBITOVA JE JIŽ OTEVŘENÝ 
!!!! 
 

A NOVĚ JE PRO VÁS PŘIPRAVENA 
 

VÝTEČNÁ TOČENÁ ZMRZLINA 
 

Těšíme se na Vás ! 
 

 

http://www.tatobity.cz/
mailto:obec@tatobity.cz

