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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK            
ŘÍJEN  2020            vydání č. 214      ročník 18. 

 

Informace z obce 

 

Nadcházející volby do Zastupitelstev krajů se uskuteční 

ve dnech 2.10 – 3.10.2020 

Volby do zastupitelstev krajů začínají v pátek 2. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod.  

a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hod. do 14.00 hod.  

Okrsek číslo 1.   Obecní úřad Tatobity 85 

Okrsek číslo 2.  Hasičská zbrojnice Žlábek 3 
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Odvoz odpadu -  popelnic v ŘÍJNU 2020  

 

9.10. a 23.10. - svoz 1x za 14 dní 

  

V říjnu 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 říjen bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno: 

 pondělí  11,00 – 11,30hod.  

 čtvrtek  14,30  - 15,00hod. 

každý sudý týden  -  sobota :  3.10., 17.10. a 31.10 

              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. 

tel. 481 671 561, e-mail: info@tsmlomnice.cz 

 
Rozmístění kontejneru v měsíci říjnu pro BIO odpad: 

➢ Po celý měsíc říjen bude volně k dispozici kontejner na BIO odpad před sběrným dvorem.  

Zde vhazujte pouze BIO odpad!!!! 

➢ Od 16. – 18.10. bude kontejner na BIO odpad umístěn na odstavné ploše pod lípou. 

➢ Od 23. - 29.10. bude kontejner na BIO odpad umístěn na Žlábku před hasičskou zbrojnicí 

 

mailto:info@tsmlomnice.cz
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 Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 
 

neděle 8. 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!!! 

 
 

❖  

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci 

s Obecním úřadem Tatobity vyhlašuje 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
 Seznam věcí, které můžete dát do sbírek: 

➢ Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  
➢ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

➢ Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  

➢ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
➢ Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

➢ Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 

➢ Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 
➢ Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 

➢ Knihy, časopisy 
 

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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Sbírka se uskuteční  od 5.10. – 12.10.2020 

místo:  OÚ Tatobity 
 

 

Pondělí, středa:  7,00 – 18,00hod. 

Úterý, čtvrtek, pátek:  7,00 – 14,00hod. 

 
❖  

DO TATOBIT OPĚT MÍŘÍ HVĚZDY 

Talk show HVĚZDNÁ SETKÁNÍ   pokračují i v říjnu. 

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. 

2.10.  LÁBUS JIŘÍ 

23.10. DVOŘÁK JOSEF 

6.11.   VAŠUT MAREK 

1.12.   BASIKOVÁ  BÁRA  - VÁNOČNÍ  SPECIÁL 
Cena vstupenek 190,-Kč       Začátek vždy v 19,00hod. na sále Kulturního domu v Tatobitech. 

❖  

 
Ve dnech 23.10. – 24.10. od 09,00hod. bude v naší 
obci čistit komíny  
pracovník z Kominictví Červinka – pan Kopecký 
Kdo má zájem o vyčištění komínu na svých 
nemovitostech, ať nahlásí na OÚ Tatobity do 19.10. 
termín který mu vyhovuje, číslo nemovitosti a tel. 
spojení.  
Tyto komíny budou přednostně vyčištěny. 
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Informace ze školy a školky 

 

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ŘÍJNU 

 

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

 

září 2020 

 

út 1. 9. – zahájení školního roku 2020/2021 

2. – 4. 9. – Výlet za poznáním (sama sebe) – chata Bára – Benecko 

po 14. 9. – ŠKOLA A ŠKOLKA – podzimní focení (od 10:30) 

čt 17. 9. – rodičovské sdružení od 15:15 

čt 17. 9. – ŠKOLKA – Drakiáda 

út 22. 9. – divadlo – Šípková Růženka 

st 23. 9. – výstup na Kozákov a plnění MPP – V labyrintu vztahů 

st 30. 9. – Bramboriáda 

 

A co nás čeká následující měsíc? 

 

říjen 2020 

 

Od října začínají ve škole a školce fungovat kroužky: 

 

ŠKOLKA 

 

anglický jazyk: pondělí, středa, pátek 12:00 – 12:30 

logopedie: úterý - 1x za 14 dní  

 

ŠKOLA 

 

anglický jazyk: pondělí - 1. ročník 12:30 – 13:15, 2. ročník 13:15 – 14:00 

zumba: úterý 15:30 – 16:30 

flétna: středa (1. – 2. ročník) a pátek (3. – 5. ročník) – v rámci a případně po HV 

dramatický kroužek: čtvrtek – 1x za 14 dní 14:00 – 16:00 

šití: pondělí – 1x za 14 dní 13:30 – 15:00 

 

 

16. 10. – ŠKOLKA – divadlo – Čarodějná pohádka 

22. 10. – ŠKOLKA – Dušičková stopovaná 

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

 

Informace z kultury 

„B A B I N E C“     pořádá    pro    děti   a    dospělé 

12. ročník  T A T O B I T S K É    D Ý N Ě 

letos „tak trochu jinak“ 

Kdo máte zájem o tuto akci, přijďte a přineste vydlabanou, nazdobenou dýni  

v pátek  23. října 2019 od 16,00 hod. k Obecnímu úřadu, 
a každý si donesenou dýni rozsviťte (letos to jinak nejde) 

 

Ve svém volném čase se přijďte podívat 

na rozzářené dýně! 
 

                 
Sport 

1.FC Tatobity – rozpis mistrovských utkání 
 

4.10.  16,00 neděle  TJ Sokol Rovensko p.Tr.  1 FC Tatobity 

10.10. 15,30 sobota  1.FC Tatobity                   TJ SOKOL Kruh 

18.10. 15,30 neděle  FK Přepeře C         1. FC Tatobity 

24.10. 15,30 sobota  1. FC Tatobity                  TJ SOKOL Zálesní Lhota 

 

 

Kiosek otevřený vždy hodinu před zápasem!!!! 

 

       Těšíme se na vaší podporu při našich zápasech !!! 

 
        

Životní jubilea oslaví  

10 let Svitáková Sabina   60 let Prokůpková Věra 

10 let Bíba František    70 let Drahoňovská Vlasta 
20 let Mazánek Štěpán   84 let Lásková Hana 

20 let Lacina Jiří    84 let Mánková Ludmila 

35 let Cimbálová Kateřina        
 

GRATULUJEME !!!!!     

        

     

http://www.skola.tatobity.cz/
http://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2008/10/dve-dyne.gif
http://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2008/10/dve-dyne.gif
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Přehled akcí v říjnu 2020 

2.10.   Jiří Lábus 

23.10.    Tatobitská dýně 

23.10.   Josef Dvořák 
23.10. - 24.10.   kominík 

 

 

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 

 

❖  

 

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

