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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK            
ZÁŘÍ   2020            vydání č. 213      ročník 18. 

 

Informace z obce 

 

Odvoz odpadu -  popelnic v září 2020  

 

11.9. a 25.9. - svoz 1x za 14 dní 

  

V září 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 září bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno: 

 pondělí  11,00 – 11,30hod.  

 čtvrtek  14,30  - 15,00hod. 

každý sudý týden  -  sobota :  5.9. a  19.9. 

              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 

 

❖  

P O Z V Á N K A 
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

7. září 2019 v 18,00hod. v salonku Restaurace u Studničků 
 

Program  Zahájení 

   Činnost Rady obce 

   Pronájem bytových prostor  

   Odpisy ve škole 

Různé 

Diskuse 

Usnesení 

Závěr 

  
 

❖  
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Termín očkování psů proti vzteklině a čipování 

 

 středa 16.9.2020 
  

 16,30-16,50 hod. - Žlábek zbrojnice 

 16,50-17,00 hod. - Dolánka  

 17,00-17,15 hod. - Parkoviště u OÚ 

  

Náhradní termín úterý 22. 9. 2020 -18,15-18,30hod parkoviště u OÚ. 

 současně s vakcinací proti vzteklině bude  prováděno i čipování dosud neočipovaných 

psů. 

cena vakcinace proti vzteklině 150,-Kč, cena čipování 550,-Kč 

 

 Pro zájemce případně individuálně návštěvou doma po telefonické domluvě.  

MVDr. Pavel Šebek tel. 721 306 181 

 
❖  

DO TATOBIT OPĚT MÍŘÍ HVĚZDY 

Talk show HVĚZDNÁ SETKÁNÍ  bude po koronavirové pandemii pokračovat. 

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. 

4.9.  TOMICOVÁ PAVLA 

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. 

❖  

 

Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat dne 3. 10. 2020 na závěrečné 

putování v tomto roce: „Poznávejme krásy naši vlasti“.  
 

Cílem naši cesty bude zámek „Nové Hrady u Litomyšle“, zde uskutečníme komentovanou 

prohlídku nádherného rokokového zámku připomínající francouzskou Versailles. Dalším 

cílem našeho výletu bude prohlídka „muzea dýmek v Proseči“.  

Doporučujeme teplé oblečení sebou! 
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Organizační pokyny : odjezd autobusem z parkoviště od OÚ Tatobity v 08,00 hodin.  

Žádáme zájemce zájezdu o závazné přihlášky do 25. 9. 2020 

Vstupné zámek :                         dospělí 120,-Kč, senioři 80,-Kč 

Vstupné muzeum dýmek :          dospělí 60,-Kč, senioři 40,-Kč 

 

Možnost dobrého občerstvení oběd. 

Těšíme se na Vaší účast. 

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

❖  

Plánované odstávky ČEZ 

 

4.9. 2020 (12,00-15,00)  Tatobity č.p. 132,133 

15.9.2020 ( 07,30 – 15,00) Žlábek č.p. 9, 11, 15, 18, 31, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 

47, 45, 48, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 70, 74, parc.č. 482/1, 2206/2 

Děkujeme za pochopení ČEZ Distribuce 

 

Informace ze školy a školky 

 

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ZÁŘÍ 

 

 

 

Dovolte mi, abych Vás všechny seznámil s tím, jak probíhaly letošní prázdniny ve škole, co 

se změnilo a změní a co plánujeme na další měsíc. 

Během letošních školních prázdnin jsme se rozrostli o jednu třídu mateřské školy, takže 

kromě Berušek nám přibudou ještě Ještěrky. To s sebou nese i organizační změny v chodu 

školy. Vedoucí učitelkou je Bc. Vendula Zunová, bude ve třídě Ještěrek a druhou paní 

učitelkou v této nové třídě bude Eliška Čapková, DiS. Ve třídě Berušek zůstává Eva 

Klementová, ke které nastoupila Veronika Lacinová. Obě paní učitelky k nám nastoupily na 

základě konkurzu a obě splňují kvalifikační předpoklady stanovené zákonem. Ač mají obě 

smlouvu na dobu určitou, věřím, že bude panovat oboustranná spokojenost a že vytvoří se 

stávajícími paními učitelkami výborný kolektiv a budou pokračovat v nastoleném trendu. 

Během prázdnin také proběhla výměna kotle, takže věřím, že letošní zima už bude pro nás 

pohodlná a plná tepla☺ 

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte na mne obrátit a slibuji, že opět budu v dalším psaní 

strohý a maximálně věcný☺ 

 

Takže co nás čeká následující měsíc? 

 

září 2020 

 

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

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

čt 17. 9. – rodičovské sdružení 
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pá 25. 9. – výstup na Kozákov ve spolupráci s PPP v Semilech a plnění MPP – Zdravý životní 

styl 

st 30. 9. - Bramboriáda 

 

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 

SDH Žlábek   vás zve na  

 

DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI  na Žlábku 

 

19. září 2020 Hasičárna Žlábek 
 

Od 15:00 zábavný program pro děti a rodiče, soutěže, skákací hrad 

Od 20:00 večerní zábava pro dospělé, k poslechu a hlavně tanci 

zahraje Standa Richter s kapelou. 

Bohaté občerstvení a spousta zábavy. 

Těšíme se na Vás! 

 
❖  

 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tatobity 

pořádá 

14. výstavu ovoce, zeleniny, květin a dalších přírodnin 

 
Téma : 60. VÝROČÍ  ZALOŽENÍ  ZO  ČZS  V  TATOBITECH 

 
Výstava se bude konat ve dnech 25.9., 26.9., 27.9.2020 na sále Kulturního domu  

v Tatobitech. 

Obracíme se na vás, kteří budete sklízet letošní úrodu zeleniny a ovoce, o zapůjčení produktů. 

k vystavení. 

Doba konání výstavy:  25. 9. - 14,00 - 18,00 hod - pátek 

26. 9. - 10,30 - 18,00 hod - sobota 

            27. 9. - 10,30 - 15,00 hod. - neděle 

 

Pěstitelé, kteří by zapůjčili své výpěstky k vystavení, se mohou přihlásit  

u Ing. Pravoslava Valného. 

Vstupné dobrovolné!       BOHATÁ TOMBOLA!! ! 

Občanský spolek Dědina 
pořádá již 18. výroční valnou hromadu. Z důvodu pandemie byla přesunuta z březnového 

http://www.skola.tatobity.cz/
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termínu na sobotu 5.9.2020. Uskuteční se v salonku restaurace  „U Studničků“ v Tatobitech. 

Začátek od 14 hodin. 

Občerstvení zajištěno. 

Všechny své členy zve Výbor O.S.Dědina 

Dále připomínáme, že 1.9.2020 uplyne přesně 150 let od narození akademického malíře Jana 

Dědiny. Představovat ho jistě nemusíme. Kdo by ještě tápal, může navštívit stále populárnější 

„Malířovu zahradu“ naproti kostelu, kde se dozví na informačních panelech podrobnosti. 

Při této příležitosti, se připravuje na čtvrtek 8.10.2020 v Nymburském kině Sokol beseda k 

tomuto výročí a křest nové velké ilustrované knihy. Tuto knihu vydává město Nymburk, též s 

přispěním našeho spolku. 

Na místě bude možnost knihu zakoupit. Bude připraven i nástěnný kalendář pro rok 2021 s 

reprodukcemi díla J. Dědiny. 

Aby jste se mohli těšit a naplánovat si čas, tak s předstihem oznamujeme, že 15.11.2020 

tentokrát v neděli, se uskuteční již tradiční koncert Podkrkonošského symfonického orchestru, 

tentokrát na téma „Předpověď počasí“. 

Koncertem vás bude provázet, nám všem dobře známá rosnička – Alena Zárybnická. 

Předprodej vstupenek začne 1.10. na OÚ Tatobity a v prodejně PESO Turnov. 

O dalších připravovaných akcích budeme průběžně informovat. 

          ZD 
❖  

                        MotoBanda Tatobity 
 

touto cestou děkuje všem návštěvníkům Poutního pobavení, které proběhlo v Malířově 

zahradě za skvělou atmosféru. Obecnímu úřadu za zajištění stanů a toalety. 

Hudební skupině „Hit makers“ za skvěle zahrané největší hity naší populární scény. 

Komerční slévárně Kyncl Henry Ing. za zajištění úžasného ohňostroje. Miroslavu Lábovi za 

poskytnutí elektrické energie. A všem členům naší MotoBandy, kteří každý dle svých 

možností přispěli k uskutečnění akce, která  byla třešničkou na dortě letošní poutě v 

Tatobitech. Dle ohlasů jste se nenudili, velmi dobře pobavili a již dnes se těšíte na to, co pro 

vás naše parta opět připraví.... Děkujeme za důvěru a podporu. 

                                                                                                                             ZD 
 

Sport 

1.FC Tatobity – rozpis mistrovských utkání 
 

5.9.  17,00 sobota  FC Víchová    –  1.FC Tatobity 

12.9.  17,00 sobota  1.FC Tatobity    –  SK Semily „B“ 

20.9.  16,00 neděle  TJ SOKOL Bozkov „B“  –  1.FC Tatobity 

26.9.  16,30 sobota  1.FC.Tatobity    –  SK Studenec „B“ 

 

Kiosek otevřený vždy hodinu před zápasem!!!! 

 

       Těšíme se na vaší podporu při našich zápasech !!! 

 
❖  
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Od pondělí 7. září opět po prázdninách začíná ZUMBA - vždy pondělí od 19,00hod. – sál 

KD Tatobity.  

Co s sebou? Obuv na přezutí, volnější oblečení a náladu si zacvičit, zatancovat ☺ 
 

❖  

 

Od čtvrtka 10. září bude probíhat pravidelné CVIČENÍ JÓGY v kulturním domě v 

TATOBITECH. Začínáme v 18h a cvičení standardně trvá 1,5 hodiny. Na cvičení je vhodné 

pohodlné oblečení, deku na relaxační část a případně neklouzavou podložku (několik podložek 

máme). Cvičení jógy, které budeme praktikovat, je vhodné pro dospělé všech věkových kategorií 

a pro děti od 10 let. Je zaměřeno na protažení, zlepšuje držení těla, pohyb a koncentraci. Při 

dechovém cvičení se pročistíme a rozproudíme energii. Na závěr se uvolníme při relaxaci. 

 Těší se na Vás cvičitelka Marie Hlaváčová 
        

Životní jubilea oslaví  

18 let  Danielová Michaela  65 let  Vávrová Jindřiška 

25 let  Hůlek Jiří   70 let  Cimbálová Jaroslava 

30 let Huťka Jan   75 let  Šťastná Marie 

35 let Horský Michal  80 let  Šťastný Jaroslav 

50 let Kottková Věra  85 let  Kodrová Jaroslava 

50 let  Kubíčková Světlana 
       GRATULUJEME !!!!!   
            

   

Přehled akcí v srpnu 2020 

3.9.   Výlet do Poděbrad 

4.9.   Tomicová Pavla 

5.9.    Valná hromada OS Dědina 

7.9.   Veřejné zasedání zastupitelstva 

16.9.   Očkování a čipování psů 

19.9.   Dožínkové slavnosti na Žlábku 

25.9., 26.9., 27.9.   14. výstava ovoce zeleniny a jiných přírodnin 
 

 

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

