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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
DUBEN   2021           vydání č. 220         ročník 19. 

 

Informace z obce                                                                                                                     

VELIKONOCE 

 

V dnešní době, kdy se spousta věcí stále mění, je důležité si najít pevné body, na které se 

člověk může těšit. Jedním z nich jsou zcela jistě Velikonoce. Chození s pomlázkou letos asi 

budeme muset oželet, ale barvení a zdobení vajíček je nejenom vítanou zábavou pro děti. 

 

   Historie Velikonoc je velmi dlouhá a sahá až k starým Slovanům. Původně sloužily k vítání 

jara, ale postupem času se staly nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který oslavuje 

především znovuzrození Ježíše Krista.  

   I přesto, že dnes mají Velikonoce spíše kulturní a společenskou podstatu, jsou stále lidé, 

kteří dodržují 40denní postní období a ctí Svatý týden.  

   V posledním týdnu před Velikonocemi má každý den svůj unikátní význam. Například na 

Zelený čtvrtek by měly utichnout všechny zvony a rozeznít se řehtačky. Během Bílé soboty je 

zase zvykem péct mazance, beránky a barvit vejce. Chlapci sbírají vrbové proutky a pletou si 

pomlázky. Následuje neděle, které se říká Boží hod velikonoční. Tento den je zvlášť oblíbený, 

protože se má hodovat na počest Ježíšova z mrtvýchvstání. Vrcholem týdne je Velikonoční 

pondělí, kdy chlapci vyrážejí do ulic šlehat děvčata, aby byla dlouho zdravá a mladá. Ty jim 

na oplátku dávají malovaná vejce, která se stala jedním z hlavních symbolů. 

 

Význam Velikonočních dnů 

 

• Květná neděle – připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzeléma. V biblických dobách se chrámy   

   zdobily palmovými listy a květy. Někdy je označována jako beránková.  

• Modré pondělí – den, kdy studentům začínaly prázdniny, tzv. vakace. Lze předpokládat,  

   že mladí lidé využili volno pro oslavu.  

• Šedivé úterý – křesťané si připomínají všechny národy, které nepřijaly Krista spasitele a  

   mají tak smutný a šedivý život.  

• Škaredá středa – lidová pověra říká, že ve středu se Jidáš na Ježíše škaredil, což ve staré  

   češtině znamená, že na něj žaloval.  

• Zelený čtvrtek – podle tradice proběhla poslední večeře a zrazení Krista. Na Zelený čtvrtek  

   utichnou všechny zvony a rozezní se řehtačky.  

• Velký pátek – den Kristova ukřižování – drží se půst a nejí se maso. Tím se věřící  

   symbolicky podílejí na Kristově utrpení.  

• Bílá sobota – bílá je znakem čistoty a smytí hříchů křtem. Je zvykem péct mazance, beránky   

   a barvit vejce.  

• Velikonoční neděle – den zmrtvýchvstání. Na stole nesmí chybět symbol života, vejce.  

   Konají se  slavnostní mše.  

• Červené pondělí – v Česku nejoblíbenější část Velikonoc nemá s křesťanstvím moc  

   společného. Dodržují se pohanské zvyky, především pomlázka. Pojmenování červené je  

   podle nejoblíbenější barvy kraslic 
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Odvoz odpadu -  červenomodré označení – každý týden, tj. :  2.4., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4.   

                                                                                                         - ráno 

                                   žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. : 9.4., 23.4. - odpoledne 

 

Sběrné místo   
 

Opět je 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 . 

 

Dále přijímáme :  ELEKTRO ( televize, lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky, zářivky, varné 

konvice, žehličky, tiskárny …., ale vždy kompletní, nikoliv rozebrané) 

 

Na sběrném místě je možné odevzdat POUŽITÝ POTRAVINÁŘSKÝ A FRITOVACÍ 

OLEJ z kuchyní.  

 

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. 

 

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

 

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

 u  kravína 

 

V měsíci  dubnu bude  SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno: 

 pondělí  11,00 – 11,30hod.  

 čtvrtek  14,30  - 15,00hod. 

+ každý sudý týden  -  sobota 10.4., 24.4. 

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

.  

Na „Čarodějnice“ (prostor naproti kostelu, za hasičským cvičištěm) mohou občané 

Tatobit a Žlábku přivážet pouze větve a čistou dřevní hmotu. Je zde zakázáno odkládat 

lakované dřevo, gauče, křesla, pařezy a další jiné odpady. Prostor je ohraničen a bude 

trvale monitorován fotopastí. 

❖  

Obecní knihovna v Tatobitech 

Vzhledem k tomu, že stále platí přísná opatření kvůli COVID – 19, bude knihovna fungovat 

přes výdejní okénko v pondělí 12.4., 19.4. a 26.4. vždy od 15,00-17,00hod. 

Kubíčková D. - knihovnice 
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Připojte se k akci, která běží po celé republice a pojďte S NÁMI udělat z obce TATOBITY 

Velikonoční KRASLICOV 2021! 

1. Vyrobte alespoň jedno vajíčko o velikosti minimálně 30 cm /materiál a pracovní 

postup je na Vás/.  

2. Vystavte ho do okna, na zahradu, kamkoli…. 

3. Vyfoťte ho a pošlete Obecní kvočně Veronice Lacinové na email obec@tatobity.cz 

4. Vaše kraslice bude započítána do soutěže měst o titul KRASLICOV 2021.  

5. Na FB se můžete připojit do skupiny Zajíců už je dost, letos frčí vajíčka :-) a vložit 

své fotografie pro inspiraci nebo pro radost ostatním. 

6. Fota zasílejte do Velikonočního pondělí 5. dubna 2021.  

 

      14. DUBNA BUDE VYHLÁŠEN KRASLICOV 2021!  

                            

                             STANOU SE JÍM TATOBITY? 

❖  

Protože COVID 19 nám neumožňuje konat společenské, sportovní či jiné akce, proto jsme se 

rozhodli uspořádat soutěž o  

„ROZKVETLÉ   TATOBITY“. 

Přihlásit se může každý, kdo má rád letní květinovou výzdobu u svého domu. 

soutěž  je ve třech kategoriích 

1) nejkrásněji rozkvetlé okno, 

2) nejrozkvetlejší balkon 

3) nejrozkvetlejší  záhon. 

Soutěž probíhá od 1. června do 31. srpna 2021. Pošlete svoji fotku (foto + jméno) nebo nás 

požádejte a my přijdeme Vaše okno, balkon či záhon nafotit. Vaše fotografie budou následně 

umístěny na obecním úřadě na panelech. Od 1.9. do 20.9. budete moci hlasovat o 

přihlášených fotografiích.  Prvním třem vítězům v každé kategorii budou předány ceny. 

Adresa pro posílání fotografií: obec@tatobity.cz 

Více informací o soutěži najdete na našich internetových stránkách: www.tatobity.cz  

Vítězové budou zveřejněni v říjnovém Informáčku a vyzváni k převzetí cen. 

       Těšíme se na Vaši účast v soutěži☺ 

❖  
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Vážení senioři, obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat 

v pátek 23. 4. 2021 

na akci: Poznávejme historii našich předků. 

 
Cílem naší cesty bude hrad Pecka a Novopacko, zde si prohlédneme Klášterní kostel 

(Zakarpatský kostel) a Novopackou klenotnici.   

 

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

Žádáme zájemce o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tatobity do 19. 4. 2021 

Důležité upozornění : pro uskutečnění této akce je rozhodující vývoj pandemické situace 

Covid-19. Pokud nebude pandemická situace příznivá, akci budeme nuceni zrušit. Budeme 

Vás včas informovat. 

 

Cena autobus :                                      osoba            70,-Kč   

Vstupné hrad Pecka :                          osoba senior 70,-Kč   ostatní 100,-Kč 

Vstupné Novopacká klenotnice N P :      osoba senior 50,-Kč  ostatní 70,-Kč 

Vstupné Klášterní kostel N P :     osoba senior 50,-Kč  ostatní 70,- Kč 

 

Možnost občerstvení v restauraci cestou zpět. Rozhodující bude pandemická situace. 

Prosím nezapomeňte si vzít sebou respirátor FFP 2.  

Těšíme se na Vaši účast. Přejeme hezké Velikonoční svátky, pevné zdraví a dobrou mysl. 

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

 

                                                                                                    
Škola a školka

 

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V DUBNU 

 

Vážení rodiče, milí žáci a milé děti, 

     březen byl i nadále ve znamení mimořádných opatření MZ a nikdo z nás zatím neví, jak to 

bude dál.  

     Akce, které byly plánované na březen a duben, jsou nenávratně pryč. V dubnu nás čeká i 

zápis do 1. ročníku – i když letos trochu jinak (viz. níže – Opatření k Zápisu povinné školní 

docházky do 1. ročníku). Zápis do MŠ je plánovaný na období od 2. do 15. května 2021. Na 

stránkách školy (www.tatobity.cz/skola) jsou zveřejněny potřebné dokumenty. Sledujte proto 

internetové stránky školy, kde budou podrobnější a aktuálnější informace. 

     Věřím, že toto období zvládneme s úsměvem a v pohodě a osobně se moc těším, až se 

znovu vše vrátí do normálu, začneme normálně fungovat a alespoň některé akce, které byly 

plánované na květen a červen, se nám podaří zorganizovat. 

     V případě jakýchkoli dotazů či nejasností pište, volejte. Pokusím se Vám v co nejkratším 

termínu odpovědět. 

     Přeji Vám klidné jaro a věřím, že i v této době Vám nemizí úsměv z Vaší tváře…☺ 

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy 

http://www.tatobity.cz/skola
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Zápis do 1. ročníku 

     Vzhledem k metodickému materiálu Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 

2021/2022 vydané 05. 03. 2021, č. j.: MSMT-6651/2021-1, proběhne Zápis k povinné 

školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních 

postupů. Zásadní změna je v tom, že je nutné organizovat zápisy bez osobní přítomnosti 

dětí ve škole. 

Podávání žádostí o přijetí či o odklad bude probíhat v zákonem stanoveném období 

od 1. do 30. 04. 2020. 

     Pokud žádáte o přijetí do 1. ročníku, stáhnete si dva (Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku 

ZŠ;  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) dokumenty, které vyplníte, podepíšete a 

v obálce nebo v „košilce“ vložíte do poštovní schránky na budově školy nejdéle v poslední 

den zápisu. Pokud máte elektronický podpis, můžete dokumenty poslat i mailem nebo 

datovou schránkou. 

     Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, stáhnete si tři (Dotazník pro rodiče 

žáka 1. ročníku ZŠ; Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání; Žádost o odklad povinné školní 

docházky) dokumenty, které vyplníte, podepíšete a v obálce nebo v „košilce“ vložíte do 

poštovní schránky na budově školy nejdéle v poslední den zápisu. Pokud máte elektronický 

podpis, můžete dokumenty poslat i mailem nebo datovou schránkou. Pokud žádáte o odklad 

školní docházky, nedílnou součástí žádosti je i doporučení lékaře a PPP. 

     Na základě dodaných a správně vyplněných tiskopisů vydám ve stanovené době 

Rozhodnutí – Přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte nebo Rozhodnutí – Odklad 

začátku povinné docházky o jeden školní rok. Rozhodnutí o odkladu je možné vydat až po 

dodání vyplněných formulářů a obou doporučení. Pokud Vám doporučení chybí, přeruším 

řízení do doby jejich dodání. Teprve poté vydám rozhodnutí o odkladu. V Žádosti uvádíte e-

mail, na který Vám do 7. 5. 2020 přijde potvrzení přijetí Žádosti a další pokyny, kdy bude 

vydáno Rozhodnutí a kdy a jak dojde k jeho předání. 

     Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na 

seznámení se s prostředím školy, učiteli a prostory školy. 

     V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitele školy. 

Mgr. Pavel Vaněk 

 

Přijímání do mateřské školy 

 
     Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková 

organizace oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze 

školního webu nebo po telefonické konzultaci získat od ředitele školy – zájemcům bude 

zanecháno v poštovní schránce u hlavního vchodu do školy) je nutné závazně podat do 15. 5. 

2021. 

     Vyplněnou Žádost (včetně potvrzení od lékaře!!!) vhoďte do stanoveného termínu do 

poštovní schránky u hlavního vchodu školy. Pokud máte elektronický podpis, můžete Žádost 

poslat i mailem nebo datovou schránkou. V Žádosti uvádíte e-mail, na který Vám do 21. 5. 

2021 přijde potvrzení přijetí Žádosti a další pokyny, kdy bude vydáno Rozhodnutí a kdy a 

jak dojde k jeho předání. Vše bude záležet na situaci v ČR, zda již budou otevřené školy. 

     V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitele školy. 

Mgr. Pavel Vaněk 

 

❖  
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Občanský spolek Dědina 
 

nezahálí a i v této pro nás všechny nelehké době, připravuje další program. 

Vím, že pandemie Covid-19 nás sužuje, ničí a omezuje již více než rok. Jak ještě dlouho? 

Ani odborníci nevědí, natož vláda, která se snaží ze všech sil....... 

Přesto musíme plánovat, všechno jednou pomine a bez plánu nebude jistě nic. 

     Koncert, který se měl konat 15.11.2020 a na který máte již mnozí zakoupeny vstupenky, 

by se měl dle dalších plánů konat 29.5.2021. Vše domluveno. Veliké množství lidí se 

snaží.....ale......situace není dobrá. Reálný bude asi až letos podzimní termín. Stále se můžete 

těšit na „Předpověď počasí“ s Alenou Zárybnickou. Vše v podání Podkrkonošského 

symfonického orchestru, pod vedením dirigenta Josefa Kurfiřta. 

     Dále připomínám, že byla vydána krásná obrazová publikace ke 150 letům výročí 

narození našeho akademického malíře Jana Dědiny. Bohužel křest knihy se nekonal, ale kniha 

slaví úspěch. 

Vydána byla v omezeném nákladu 300 kusů a je již téměř rozebrána. V našem spolku máme k 

dispozici  posledních pět kusů (250,- Kč/kus) této ilustrované knihy. Kdo má zájem a zavolá 

mezi prvními, může mít tuto cennou publikaci ve své knihovně. (tel. 603866464 ing. 

Dědeček). Nástěnné kalendáře a pohlednice jsou již vyprodány. 

     Další akci kterou připravujeme, je všem již dobře známá Noc kostelů, naplánována na 

28.5.2021. Do letošního ročníku je již přihlášeno 566 kostelů z celé republiky. Program a zda 

se vše uskuteční, se včas dozvíte... 

     Upínáme se na letní dny, kdy už snad „opravdu“ bude vše v normálu. Můžete se těšit na 

další velmi úspěšnou akci – Poutní pobavení – které pořádá MotoBanda v Malířově zahradě, 

spolu se členy O.S.Dědina. Kromě zážitků, soutěží a občerstvení, vám večer zpříjemní živé 

vystoupení skupiny HITMAKERS, kteří pilně cvičí a nahrávají... 

Na závěr chceme popřát všem našim příznivcům pevné zdraví a vůli tuto dobu vydržet. 

A ještě si dovolím malý citát Benjamina Franklina: 

             „Kdo neplánuje, plánuje neúspěch“        

                                                                                 Mějte se fanfárově.                

                                                                                                                                     ZD 

Životní jubilea oslaví  

30 let Brabcová Monika   70 let Vaňková Jana 

30 let Valentová Jana    75 let Valná Ludmila 

45 let Buriánek Zbyněk   80 let Pinta Josef 

50 let Cimbál Radek    81 let Lamač Jiří 

65 let Lásková Eva    82 let Kudrnáčová Jiřina 

65 let Vondrák Zdeněk   87 let Kozák František 

 

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                                ou.tatobity@seznam.cz  

http://www.tatobity.cz/

